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مّلحظة
هذا الكتاب
طبع ونشر الكرتونياً وأخرج فنِياً برعاية وإشراف

شبكة اإلمامني احلسنني (عليهما السّلم) للرتاث والفكر اإلسّلمي
ى
وتوىل العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً
قسم اللجنة العلمية يف الشبكة

بِس ِم ِ
هللا ال ىرْح ِن ال ىرِح ِيم

َ َ َ ذ َ ذَ
زََّ
اَّلي ن
قال :اي ابن عمـار ال تـع قـءا س سـورس تبارك ِ

 1ـ يف كتاب ثواب األعمال ابسناده عن أيب احلسن
ُْ ْ َ
قان َلَع َعبْ ِدهِ فإن من قءأها يف كل ليلة مل يعذبه أبعا ،ومل حياسبه وكان منزله يف الفءدوس األعلى.
الفر
 :مــن قــء ســورس الفءقــان بعــا يــوو الميامــة وهــو م ـ من،
 2ـ يف جممــا البيــان أيب بــن كعــل قــال :قــال رســول
َ

ٌ

َ

َ

ْ

َْ َ
ذ ذ َ َ
ُُ
َ ذ َ َْ ُ َ ْ
ور .
أن الساعة آ ِتية ال ريب ِفيها وأن اهلل يبعث من ِِف القب ِ
فمـال لـه :مل سـي الفءقـان
 3ـ يف كتاب علل الشـءاعا ابسـناده إىل عبـع بـن يزيـع بـن سـ و أنـه سـلل رسـول
فءقـاا؟ قـال :ألنـه متفــءا اتايو والسـور أنزلـغ يف ألـو األلـوال وألـو الوـاة والتـوراس واوريــل والزبـور أنزلـغ كلهـا للــة
يف األلوال والورا ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.

يف أول آل عمءان ما فيه كفاية ملن أراد الوقوف على الفـءا بـ
قال م لة هذا الكتاب عفي عنه :نملنا عنهم
َ َ ََ ُذ َ ْ َ َ ذ َ ْ
َش ٍء فقد َر ُه تق ِديرا
المءآن والفءقان فمن أراده فليطلبه هناك قال عز من قاعل :وخلق ُك
أسـاله عـن أفعـال العبـاد أخملوقـة أو
 4ـ يف عيون األخبار ابسـناده إىل محـعان بـن سـليمان قـال :كتبـغ إىل الءضـا
ألو خملوقة؟ فكتل  :أفعال العباد ممعرس يف علم قبل خلق العباد أبلفي عاو.
للمــلمون مــن إلــم اوسـ و ودـءاعا الــعين وأن أفعــال العبــاد خملوقــة ت تعــاىل،
 5ـ وفيــه يف ابب مــا كتبــه الءضــا
خلق تمعيء ال خلق تكوين ،و خالق كل دي وال نمول ابجلرب والتفويم.
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 6ـ وفيــه عــن الءضــا

 :إن

ابســناده قــال :قــال رســول

قــعر املمــاديء ودبـء التــعبو قبــل أن خيلــق

آدو أبلفي عاو.
قال :األعمال على ث ثـة أوـوال فـءاعم وفلـاعل ومعا ـي ،أمـا الفـءاعم
علي
 7ـ يف كتاب اخلوال مءفو إىل ٍّ
فبلمء وبءضا وبملا وتمعيءه ومشيته وعلمه  .وأما الفلاعل فليس أبمء ولكـن بءضـا وبملـا
ومبشية وبعلم تعاىل .وأما املعا ي فليسغ أبمء ولكن بملا وبمعر ومبشيته وبعلمه ث يعاقل عليها.
قــال موــنة هــذا الكتــاب  :املعا ــي بملــا معنــاه بنهــي  ،الن وكمــة تعــاىل فيهــا علــى عبــاده االنتهــا
دـا أن ال مينـا العا ـي
عنها ومعـ قولـه :بمـعر أي يعلـم مببلههـا وتمـعيءها ممـعارها ،ومعـ قولـه :ومبشـيته فإنـه
عن املعا ي إال ابلزجء والمول والنهى ،دون اجلرب واملنا ابلموس والعفا ابلمعر «انتهى».
 :وأفعـال العبـاد خملوقـة خلـق تمـعيء

قـال :هـذه دـءاعا الـعين إىل أن قـال
 8ـ األعمش عن جعفء بن إلمـع
ال خلق تكوين ،و خالق كل دي وال نمول ابجلرب والتفويم.
 9ـ يف أ ـول الكــايف علــي بــن د بــن عبــع بــن أمحــع بـن أيب عبــع عــن أبيــه عــن د بــن ســليمان الــعيلمي عــن
يمــول :ال يكــون دــي إال مــا دــا وأراد
علــي بــن إب ـءاهيم ااــا ي قــال :سعــغ أاب احلســن موســى بــن جعفــء
وقعر وقلى ،قلغ ما مع دا ؟ قال :ابتعأ الفعل ،قلـغ :مـا معـ قـعر؟ قـال :تمـعيء الشـي مـن طولـه وعءضـه ،قلـغ:
ما مع قلى؟ قال :إذا قلى أملاه فذلك الذي ال مءد له.
 11ـ علي بن إبءاهيم عن د بن عيسى عن يونس بن عبـع الـءمحن عـن أابن عـن أيب بوـو قـال :قلـغ :أليب عبـع
 :دا وأراد وقعر وقلى؟ قال :نعم قلغ :وأول؟ قال :ال ،قلغ :وكيـة دـا وأراد وقـعر وقلـى ومل حيـل؟ قـال:
هكذا خءج إلينا.
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كيــة علــم ؟ قــال :علــم ودــا وأراد وقلــى وقــعر

 11ـ احلسـ بــن د عــن معلـى بــن د قــال :سـ ل العــامل

وأملى فلملى ما قلى وقلى ما قعر وقعر ما أراد ،فبعلمه كانـغ املشـية ومبشـيته كانـغ االرادس ،وإبرادتـه كـان التمـعيء
وبتمــعيءه كــان الملــا  ،وبمل ــاعه كــان اوملــا  ،والعل ــم متم ــعو املش ــية واملشــية نيــة واالرادس ل ــة ،والتمــعيء واقــا عل ــى
الملــا ابوملــا  ،فللــه تبــارك وتعــاىل البــعا فيمــا علــم مـ دــا  ،وفيمــا أراد لتمــعيء األدــيا  ،فــاذا وقــا الملــا ابوملــا
فـ بـعا  ،فـالعلم يف املعلـوو قبـل كونـه ،واملشـية يف املنشــل؟ قبـل عينـه ،واالرادس يف املـءاد قبـل قيامـه والتمـعيء اـذه املعلومــاو
قبل تفويلها وتو يلها عياا ووقتا ابوملا هو املـربو مـن املفعـوالو ،ذواو األجسـاو املـعركاو ابحلـواس ،مـن ذوي لـون
وريح ووزن وكيل وما دب ودرج من انس وجن وطو وسبا  ،وألـو ذلـك ـا يـعرك ابحلـواس ،فللـه تبـارك وتعـاىل فيـه البـعا
ا ال ع له ،فاذا وقا الع املفهوو املعرك ف بعا  ،و يفعل ما يشا  ،فبالعلم علم األديا قبل كوهنا وابملشـية عـءف
ــفا ا ووــعودها وانش ـ ها قبــل إ هارهــا ،وابورادس ميــز أنفســها يف ألواهنــا و ــفا ا ،وابلتمــعيء قــعر أقوا ــا وعــءف أواــا
وآخءها ،وابلملا أابن للناس أماكنها ،ودام عليها وابوملا دءل عللها وأابن أمءها وذلك تمعيء العزيز العليم.
ال واجة به إىل دي ـا خلـق ،وخلمـه
وعيا طويل وفيه يمول
 12ـ يف كتاب التوويع عن أيب عبع
ليعا حيتاجون إليه وامنا خلق األديا من ألو واجة وال سبل اخرتاعا وابتعاعا.
يمـول :قـعر املمـاديء قبـل
 13ـ وابسناده إىل عبع الءمحن العزرمي ابسناده رفعه إىل من قال :سعغ رسـول
أن خيلق السمواو واألرض خبمس ألة سنة.
 :إن
قـال :قـال رسـول
 14ـ وابسناده إىل علي بن موسى الءضا عن أبيه عن آابعـه عـن عل ٍّـي
قعر املماديء ودبء التعابو قبل أن خيلق آدو أبلفي عاو.
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 15ـ وابسناده إىل أيب بوو عن أيب عبع

أنـه قـال :أفعـال العبـاد خملوقـة خلـق تمـعيء ال خلـق تكـوين ،ومعـ

ذلك أن تبارك وتعاىل مل يزل عاملا مبماديءها قبل كوهنا.
وعيا طويل يف آخـءه قـال
 16ـ وابسناده إىل عبع األعلى عن أيب عبع
من دي كان.

:

خـالق األدـيا ال

وـعيا طويـل وفيـه يمـول  :إن
 17ـ يف كتـاب علـل الشـءاعا ابسـناده إىل أيب إسـاق اللي ـي عـن البـاقء
خلـق األدـيا مـن دـي فمـع كفـء ،ألنـه
تبارك وتعاىل مل يزل عاملا قعميا خلـق األدـيا ال مـن دـي ومـن زعـم أن
األدـيا
لو كان ذلك الشي الذي خلـق منـه األدـيا قـعميا معـه يف أزليتـه وهويتـه كـان ذلـك الشـي أزليـا ،بـل خلـق
كلها ال من دي .
وفيهـا وكـل ـانا دـي فمـن دـي

ـنا ،و ال مـن دـي

 18ـ يف أ ول الكـايف خطبـة ألمـو املـ من
ما خلق.
 19ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وعثين د بن عيسى بن عبيع عـن يـونس قـال :قـال الءضـا

ـنا

 :تـعري مـا التمـعيء؟

قلغ :ال قال :هو وضا احلعود مـن اتجـال واألرزاا والبمـا والفنـا  ،تـعري مـا الملـا ؟ قلـغ :ال قـال :هـو اقامـة العـ
واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
َ
َ َ ذ َ َ َ
ذ ْ ٌ َْ ُ َ َ ُ َ َْ َ ْ ٌ َ ُ َ
ْ َ
زرون
ين كف ُروا ِإن هذا يعـ المـءآن ِإال ِإفك افَتاه وأاعنزُ عليز ُِ قزوآ آخ
اَّل
ث وكـى
أيلـا وقاَ ِ
وخيربا به اما يتعلمـه مـن اليهـود ويكتبـه مـن علمـا النوـاري ويكتـل عـن رجـل
قالوا :إن هذا الذي يمءأه رسول

َ ذ
اَّل َ
يزن
يمال له :قسـطه ينملـه عنـه ابلهـعاس والعشـى ،فاكـى سـباانه وتعـاىل قـوام فـءد علـيهم ،فمـال جـل ذكـءهَ :وقزاَ ِ
ُ ْ َ ََ
َْ َ َُ ذ
َ َ
ْ َ ذ ْ ٌ َْ ُ
اَّلي
ه
زَّ
ن
أ
د
اي
ـم
ا
ـل
ق
:
ـال
م
ف
ـيهم
ل
ع
فءد
يل
ص
ِ
كف ُروا ِإن هذا ِإال ِإفك افَتاه إىل قوله بكرة وأ ِ
َْ
ذُ َ َ
الِّس ِف ذ
َي ْعلَ ُم ر ذ
اكن غ ُفورا َر ِحيما .
ماوات َواْل ْر ِض ِإنُ
الس
ِ
ِ
ْ ٌ َْ
ِ :إفك افَت ُاه
يف قوله
 21ـ ويف رواية أيب اجلارود عن أيب جعفء
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ََ َُ َ َْ َْ ٌ َ ُ َ
ون يعنون أاب فهيكة ووربا وععاسـا وعابسـا مـوىل خويطـل ،وقولـه
قال :االفك الكذب وأاعنُ علي ُِ قوآ آخر
َ

َْ

ْ

:

ري اْل ذول َ
ساط ُ
ني اكتَتَبَها فهو قول النلء بن احلارث بن علممة بن كلعس.
ِ
أ ِ
قـال :قلــغ أليب علـي بــن د
 21ـ يف كتــاب االوتجـاج للطربســي وعـن أيب د احلسـن العســكءي
ينــا ء اليهــود واملشــءك إذا عــاتبوه وحيــاجهم؟ قــال :مـءارا ك ــوس وذلــك أن رســول كــان قاعــعا
هــل كــان رســول

ذاو يوو بفنا الكعبة فابتعأ عبع بن أيب امية املخزومي فمال :اي د لمـع ادعيـغ دعـوي عةيمـة وقلـغ ممـاال هـاع :
زعمــغ انــك رســول رب العــامل ومــا ينبهــي لــءب العــامل وخــالق اخللــق ألعـ أن يكــون م لــك رسـوله بشـءا م لنــا ،أتكــل
كما أنكل ومتشي يف األسواا كما منشي ،فمـال رسـول  :أللهـم أنـغ السـاما لكـل ـوو والعـامل بكـل دـي  ،تعلـم مـا
الط َ
الر ُسوَ يَأ ْ ُك ُل ذ
عاآ إىل قولـه مسـاورا ث قـال تعـاىلْ :ان ُظ ْ
قاله عبـادك فـانزل عليـه اي د و قالُوا ما ِِل َذا ذ
زر
ِ
َ َ َ ذ
َ
ْ َ َ َ َ َ َ
َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُّ َ َ ْ َ ُ َ
زك َخ ْ
ون َ
زريا م ْ
زن َلِزك
ل
زل
ع
ج
شاء
ن
إ
ي
اَّل
ك
بار
ت
:
ـال
ق
ث
يل
ب
س
كيف َضبوا لك اْلمثاَ فضلوا فل يست ِطيع
ِ
ِ ِ
ِ
ْ َْ َ َْْ ُ َ ََْ ْ َ َ ُ
َْ
َذ
 :اي عبـع أمـا مـا ذكـءو مـن أن آكـل
زك ق ُرزورا فمـال رسـول
ات َت ِري ِمن َت ِتها اْلنهزار وجعزل ل
جن ٍ

الطعــاو كمــا أتكلــون وزعمــغ انــه ال اــوز ألجــل هــذا أن أكــون ت رســوال ،فامنــا األمــء ت يفعــل مــا يشــا وحيكــم مــا يءيــع،

وهــو إلمــود ولــيس ح وال ألوــع االع ـرتا بلــم وكيــة ،أال تــءي أن كيــة أفمــء بعلــا وأأل ـ بعلــا وأعــز بعلــا وأذل
بعلــا وأ ــح بعلــا وأســمم بعلــا ودــءف بعلــا ووضــا بعلــا ،وكلهــم ــن اكــل الطعــاو ،ث لــيس للفم ـءا أن يمول ـوا :مل
أفمءتن ـ ــا وأألني ـ ــتهم ،وال للوض ـ ــعا أن يمولـ ـ ـوا :مل وض ـ ــعتنا ود ـ ــءفتهم وال للزمن ـ ــا والل ـ ــعفا أن يمول ـ ـوا مل أزمنتن ـ ــا وأض ـ ــعفتنا
و ــااتهم وال لـ ذال أن يمولـوا مل أذللتنــا وأعــزز م ،وال لمبــال الوــور أن يمولـوا :مل أقباتنــا وللــتهم ،بــل إن قــالوا ذلــك
كانوا على رهبم رادين ولـه يف أوكامـه منـازع وبـه كـافءين ،ولكـن جوابـه اـم :أا امللـك اخلـافم الءافـا املهـ املفمـء املعـز
املذل املواح املسمم ،وأنتم العبيع ليس لكم إال التسليم ح واالنمياد حلكمي ،فان سلمتم
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كنــتم عبــادا م ـ من وإن أبيــتم كنــتم يب كــافءين وبعمــواب مــن ااــالك  ،ث قــال رســول

 :وامــا قولــك مــا أنــغ إال

رجــل مســاور فكيــة أكــون كــذلك وقــع تعلمــون ان يف ــاة التمييــز والعمــل فــوقكم ،فهــل ج ـءبتم مــذ نشــلو إىل أن
اسـتكملغ أربعـ سـنة خزيـة أو ذلـة ،أو كذبــة أو خيانـة أو خطـل مـن المـول أو ســفها مـن الـءأي أتةنـون أن رجـ يعتوــم
ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُّ َ
طول هذه املعس حبول نفسه وقو ا أو حبول وقوته؟ وذلك ما قال  :انظر كيف َضبوا لك اْلمثاَ فضزلوا فزل

َْ َ ُ َ
ون َس ِبيل واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
يست ِطيع
 22ـ يف تفســو علــي بــن إبـءاهيم وــعثنا د بــن عبــع عــن أبيــه عــن د بــن احلسـ عــن ابــن ســنان عــن عمــار بــن
«نــزل جربعيــل علــى رســول
مــءوان عــن منخــل بــن ليــل الءقــى عــن جــابء بــن يزيــع اجلعفــي قــال :قــال أبــو جعفــء
ُْ ْ ََْ َ َُ َ َ َْْ َ
ْ َذ ُ َ
ون إ ذال َر ُجل َم ْس ُ
حورا انظر كيف َضبوا لك اْلمثزاَ
هبذه اتية هكذا :وقال الةاملون الل د ومهـم ِإن تت ِبع ِ
َ

ُّ

َ

َْ َ ُ َ
َ
علي » وعلى هو السبيل.
فضلوا فل يست ِط
يعون َس ِبيل إىل والية ٍّ
وعثين د بن مهاو عن جعفء بن د بن مالك قال :وعثين د بن امل عـن أبيـه عـن ع مـان بـن زيـع عـن جـابء بـن
مب له.
يزيع عن أيب جعفء

قـال :قـال رسـول

 :إن ت تعـاىل قوـءا مـن

 23ـ يف إرداد املفيع ابسناده إىل األ بغ بن نباته عـن عل ٍّـي
ايقوو أمحء ال يناله إال نحن وديعتنا وسايء الناس منه بءي ون.
 24ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم وـعثنا أمحـع بـن علـي قـال :وـعثين احلسـ بـن أمحـع عـن أمحـع بـن هـ ل عـن عمـءو
 :إن الليــل والنهــار اثنــا عشــء ســاعة ،و إن علــي بــن أيب طالــل
والكلــن عــن أيب الوــامغ قــال :قــال أبــو عبــع
ذ َ ََ ْ َ ْ َ ْ َ ذ
ْ َ ذ
زذ َ
 :بَل كزذبُوا بِالسزاع ِة وأعتزدنا لِمزن ك

لواو عليه أدءف ساعة من اث عشـء سـاعة وهـو قـول
الس َ
ب ذ
اع ِة َس ِعريا .
ِ
َ
ْ
َ ُ ْ ْ َ
َ
يزد أي مـن مسـوس مـلس عـاو عـن السـعي والكلـن وقـال أبـو عبـع
اكن ب ِع ٍ
 25ـ يف جمما البيانِ :إَا رأتهم ِمن م ٍ
 :من مسوس سنة.
 26ـ يف إرداد املفيع

عن النن

وعيا طويل وفيه :وتزفء النار
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مب ل اجلبال دءرا.

ُْ
 27ـ يف جمما البيانَ :و ِإَا أل ُقوا ِمنْها َماكنا َضيرقا ويف احلعيا قال

يف هذه اتيـة .والـذي نفسـي بيـعه اهنـم

يستكءهون يف النار كما يستكءه الوتع يف احلاعط.
 28ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وعثين أيب عن ابن أيب عمـو عـن ليـل بـن دراج عـن أيب عبـع

قـال :إذا أراد

أن يبعا اخللق أمطء السما على األر أربع باوا ،فاجتمعغ األو ال ونبتغ اللاوو.
فلخــذه فلخءجــه إىل البميــا ،فــانتهى بــه إىل قــرب فوــوو بوــاوبه فمــال :قــم إبذن
وقــال :أتــى جربعيــل رســول
 ،فخءج منه رجل أبيم الءأس واللاية ميسح الرتاب عـن وجهـه وهـو يمـول :احلمـع ت و أكـرب ،فمـال جربعيـل :
عــع إبذن ث انتهــى بــه إىل قــرب آخــء فمــال :قــم إبذن  :فخــءج منــه رجــل مســود الوجــه يمــول :اي وســء ه اي ثبــوراه ث
قــال لــه جربعيــل  :إىل مــا كنــغ فيــه إبذن  ،فمــال :اي إلم ـع هكــذا حيشــءون يــوو الميامــة ،فــامل منون يمولــون هــذا
المول ،وه ال يمولون ما تءي.
 29ـ يف أماح ديخ الطاعفة ابسناده إىل ك و بن طارا قال :سللغ زيع بن علي بن احلس عـن قـول تعـاىل:
ْ

ُ

ُ

َ

َْ ُ
َْ ُ
واحدا َو ْاد ُعوا ثبُورا ك ِثريا فمال :اي ك و إنك رجل احل ولسغ مبـتهم وان أخـاف عليـك أن
ال تدعوا اْلَوآ ثبورا ِ
لـك ،إن كــل امــاو جــاعء فـان اتبــاعهم إذا أمــء هبــم إىل النـار ادوا ابســه فمــالوا :اي فـ ن اي مـن أهلكنــا هلــم اتن فخلوــنا
َ
ُ
َْ ُ ْ ْ َ ُُ
واحدا َو ْاد ُعوا ثبُورا ك ِثريا .
ا نحن فيه ،ث يععون ابلويل وال بور فعنعها يمال ام :ال تدعوا اْلَوآ ثبورا ِ
زرن َ
 03ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم َوإَا أُلْ ُقوا ِمنْها «أي فيها» َماكنا َضيرقا ُم َق ِذ
ني قـال :مميـعين بعلـهم مـا
ِ
ُ

بعم َد َع ْوا ُهنال ِ َك ثبُورا .
 31ـ يف جمما البيـان وروي أبـو جعفـء وزيـع عـن يعمـوب أن نتخـذ بلـم النـون وفـتح اخلـا وهـو قـءا س زيـع وأيب الـعردا
وروي
وروي عن جعفء بن إلمع
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َْ

ََْ ُ َ
ْ
واق بلم اليا وفتح الش مشعدس.
ويمشون ِِف اْلس ِ

عن عل ٍّي
 32ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وامـا قولـه
يــوو
قــال :يبعــا
وــعثين أيب عــن النلــء بــن ســويع عــن حي ـ احللــن عــن أيب محــزس ال مــاح عــن أيب جعفــء
الميامــة قومــا بـ أيــعيهم نــور كالمبــاطي ( )1ث يمــول لــه :كــن َهبززاء َمنْثُززورا ث قــال :امــا و اي أاب محــزس اهنــم كــانوا

زن َع َمزل فَ َ
َ :وقَد ْمنا إىل ما َعملُوا م ْ
ع َعلْ ُ
نزاه َهبزاء َمنْثُزورا فانـه
ِ ِ
ِ
ٍ

يوــومون ويوــلون ،ولكــن كــانوا إذا عــء اــم دــي مــن احلـءاو أخــذوه ،وإذا ذكــء اــم دــي مــن فلــل أمــو املـ من
أنكءوه ،قال :واابا املن ور هو الذي تءاه يعخل البيغ يف الكوس م ل دعا الشمس.
وـعيا طويـل يمـول فيـه أبـو إسـاق بعـع
 33ـ يف كتاب علل الشـءاعا ابسـناده إىل أيب إسـاق اللي ـي عـن البـاقء
أن قــال :وأجــع مــن أعــعاعكم ومــن ا ــبيكم مــن يك ــء مــن الوــلوس ومــن الوــياو وخيــءج الزكــاس ويتــابا ب ـ احل ـ والعمــءس،
وحيم على اجلهاد واثء على الرب وعلى لة األرواو ،ويملى وموا إخوانه ويواسيهم من ماله ،ويتجنل دـءب اخلمـء
والــزا واللـواا وســايء الفـواوش ،وأرى النا ــل علــى مــا هــو عليــه ــا و ــفته مــن أفعــاام لــو أعطــى أوــع مــا بـ املشــءا
() 2
وامله ــءب ذهب ــا وفل ــة أن ي ــزول ع ــن إلب ــة الطواألي ــغ وم ـواال م إىل م ــوالتكم م ــا فع ــل ،وال زال ول ــو ض ـءبغ خياد ــيمه
ابلســيوف فــيهم ولــو قتــل فــيهم مــا ارتــع وال رجــا ،وإذا ســا أوــعهم منمبــة لكــم وفلـ ا ــلز مــن ذلــك وتهــو لونــه ورعــي
ث قال :اي إبءاهيم «هاهنـا هلكـغ العاملـة النا ـبة
كءاهة ذلك يف وجهه ،وبهلا لكم وإلبة ام؟ قال :فتبسم الباقء
َ ُ
ََ ْ
ْ َ َ َ َ َْ ُ َ
زاه هبززاء
زل فععلنز
ز
م
ع
زن
ز
م
زوا
ز
ل
م
ع
زا
ز
م
إىل
نا
م
زد
توـلى ارا واميـة تســمى مـن عـ آنيـة» ومــن ذلـك قــال
ِ
 :وقز ِ
ِ
ٍ
َمنْثُورا .
 34ـ يف بواعء العرجاو أمحع بن د بن علي بن احلكم عن منوور عن
__________________
( )1المباطي لا المبطية ـ بلم الماف وقع تكسء ـ ثياب من كتان تنس مبوء منسوبة إىل المبط.
( )2خياديم لا اخليشوو :أقوى األنة.
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س ــليمان ب ــن خال ــع ع ــن أيب عب ــع

ق ــال :سعت ــه يم ــول :إن أعم ــال العب ــاد تع ــء ك ــل ع ــيس عل ــى رس ــول

زن َع َ
تبــارك وتعـاىلَ :وقَززد ْمنا إىل مززا َعملُززوا مز ْ
زل
ز
م
ِ
ِ
ِ
ٍ

 ،فـاذا كــان يــوو عءفـة هــبط الــءب تبــارك وتعـاىل وهــو قــول
فَ َ
ع َعلْ ُ
ناه َهباء َمنْثُورا فملغ :جعلغ فعاك أعمال من هذه؟ فمال :أعمال مبهلينا ومبهلي ديعتنا.
 35ـ يف أ ول الكايف ابن أيب عمو عن هشاو بن سامل عن سليمان بن خالع قال سـللغ أاب عبـع
َ

ُ

َ

ْ

عـن قـول

َ :وقد ْمنا إىل ما َعملوا م ْن َع َمزل ف َ
ع َعل ُ
نزاه َهبزاء َمنْثُزورا فمـال :أمـا و كانـغ أعمـاام أدـع بياضـا مـن
ِ ِ
ِ
ٍ
المباطي ( )1ولكن كانوا إذا عء ام وءاو مل يععوه.
يف
 36ـ يف الكايف علي بن د عـن ـاحل بـن أيب محـاد عـن ابـن أيب عمـو عـن بعـم أ ـاابه عـن أيب عبـع
َ :وقَد ْمنا إىل ما َعملُوا م ْن َع َمل فَ َ
ع َعلْ ُ
ناه َهباء َمنْثُورا قال :إن كانـغ أعمـاام ألدـع بياضـا مـن المبـاطي
قوله
ِ ِ
ِ
ٍ

اا :كوين هبا  ،وذلك اهنم كانوا إذا دء ام احلءاو أخذوه.
فيمول
 37ـ علي بن إبءاهيم عن أبيـه عـن عمـءو بـن ع مـان وعـعس مـن أ ـاابنا عـن سـهل بـن زايد عـن أمحـع بـن د بـن أيب
نوــء واحلســن بــن علــي ليعــا عــن أيب ليلــة مفلــل بــن ــاحل عــن جــابء عــن عبــع األعلــى وعلــي بــن إبـءاهيم عــن د بــن
 :إن ابـن آدو إذا كـان يف
عيسى عن يونس عن إبءاهيم ابن عبع األعلى عن سـويع بـن ألفلـة قـال :قـال أمـو املـ من
آخــء يــوو مــن أايو الــعنيا وأول يــوو مــن أايو االخــءس م ــل لــه مالــه وولــعه وعملــه فيلتفــغ إىل مالــه فيمــول :و إن كنــغ
عليك حلءيوـا دـاياا فمـا ح عنـعك؟ فيمـول :خـذ مـ كفنـك ،قـال :فيلتفـغ إىل ولـعه فيمـول :و ان كنـغ لكـم إلبـا
وان كنغ عليكم إلاميا فما ذا عنعكم؟ فيمولون :ن ديك إىل وفءتـك نواريـك فيهـا ،قـال :فيلتفـغ إىل عملـه فيمـول :و
إن كنغ فيك لزاهعا وإن كنـغ علـي ل مـي فمـا ذا عنـعك؟ فيمـول :أا قءينـك يف قـربك ويـوو نشـءك وـ أعـء أا وأنـغ
على ربك ،قال :فان كان
__________________
( )1مء معناه يف فاة .9
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ت وليــا أ ه أطيــل النــاس رحيــا وأوســنهم منة ـءا وأوســنهم رايدــا فيمــول :أبشــء بــءول ورحيــان وجنــة نعــيم ،وممــعمك خــو
ممعو ،فيمول لـه :مـن أنـغ؟ فيمـول :اا عملـك الوـاحل ار ـل مـن الـعنيا إىل اجلنـة ،وانـه ليعـءف ألاسـله وينادـع واملـه أن
يعجلــه ،فــاذا دخــل قــربه أ ه ملكــا المــرب اـءان أدــعارمها وخيــعان األر أبقــعامهما ،أ ـوا ما كالءعــع الما ــة وأبوــارمها
،
كــالربا اخل ــاطة ،فيم ــوالن لــه :م ــن رب ــك ومــا دين ــك وم ــن نبيــك؟ فيم ــول :ريب ودي ــين اوس ـ و ونبي ــي إلم ـع
َ

ذ

ْ

 :يُثبر ُ
ت ُ
اَّل َ
ين َآمنُوا بِال َق ْو َِ اثلذابِ ِت ِِف احليـوس الـعنيا ويف
فيموالن :ثبتك فيما ل وتءضى وهو قـول
اهلل ِ
االخـءس» ث يفسـاان لـه يف قـربه مـع بوـءه ث يفتاـان لـه اباب إىل اجلنـة ،ث يمـوالن لـه :من قءيـء ـ العـ نـوو الشـاب النـاعم،
َ
َ ْ ٌ ُ ْ َ َ ًّ َ َ ْ
ُ َْ ذ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
يمول :أصحا اْلن ِة يومئِ ٍذ خري مستقرا وأحسن م ِقيل واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
فان
َ
ْ
ْ
ذ ََْ
ُ
زذ
 38ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ويف روايـة أيب اجلـارود عـن أيب جعفـء
يف قولـه  :أصزحا اْلَنز ِة يوم ِئ ٍ
َ

َ ْ ٌ ُ ْ َ َ ًّ َ ْ
ح َس ُ
زن َم ِقزيل فبلهنـا و أعلـم انـه إذا اسـتوي أهـل النـار إىل النـار لينطلـق هبـم قبـل أن يـعخلوا النـار،
خري مسزتقرا وأ
فيمال ام :ادخلوا إىل ل ذي ث ث دعل من دخان النار ،فياسبون اهنا اجلنة ،ث يعخلون النار أفواجـا وذلـك نوـة
:
النهــار ،وأقيــل أهــل اجلنــة فيمــا ادــتهوا مــن التاــة و ـ يعط ـوا منــازام يف اجلنــة نوــة النهــار ،فــذلك قــول
َ

ْ

َ

أ ْصحا ُ اْل َ ذن ِة يَ ْو َم ِئ ٍذ َخ ْ ٌري ُم ْستَ َق ًّرا َوأ ْح َس ُن َم ِقيل .
قـال :ال ينتوــة ذلــك اليـوو وـ يميــل أهـل اجلنــة يف اجلنــة وأهــل
 39ـ يف جممـا البيــان وروي عــن أيب عبــع
النار يف النار.
 41ـ يف تفسو علي بن إبـءاهيم وـعثنا د بـن مهـاو قـال :وـعثنا جعفـء بـن د بـن مالـك بـن د بـن محـعان عـن د

ََْ َ ََ ذ ُ ذ ُ َْ
 :ويوآ تشقق الس
قـال :سـللته عـن قـول
بن سنان عن يونس بن بيان عن أيب عبع
زماء بِالَمزاآِ
َ َ ْ َ َ َ ُّ ذ ُ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ذ َ ْ ُ َ َ ذ ُ
وَ َس ِبيل قال أبو
قال :الهماو أمو امل من
وقوله :ويوآ يعض الظالِم لَع يدي ُِ يقوَ يا ْلت ِِن اَّتذت مع الرس ِ
َُ ُ
ََْ ذَ ْ ُ َ َ ذ ُ
وَ َس ِبيل عليا وليا
جعفء
 :يقوَ :يا ْلت ِِن اَّتذت مع الرس ِ
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َ

َ

َ َ ذ ْ ُ

َ

َ

ر ْ

ذ

ْ

َ
َْ َ
َ ْ َ
َ
ْ
َ ْ
زد إَِ جـاعين يعـ الواليـة وكـان
زر دع
يا َويلىت ْلْت ِِن لم أ ِ
زن اَّلك ِ
َّتذ فلنا خ ِلزيل يعـ ال ـاين لقزد أضزل ِِن ع ِ

الشيطان وهو ال اين لإلنسان خذوال.
وهي خطبة الوسيلة يمول فيهـا  :يف مناقـل لـو ذكء ـا لعةـم هبـا
 41ـ يف روضة الكايف خطبة ألمو امل من
االرتفــا فطــال اــا االســتما  ،ول ـ ن تمموــها دوين األدــميان وازعــاين فيمــا لــيس امــا حبــق ،وركباهــا ض ـ لة واعتمــعاها
جهالة فلب س ما عليه وردا ولب س ما ال نفسهما مهـعا يت عنـان يف دورمهـا ويتـربأ كـل منهمـا مـن ـاوبه ،يمـول لمءينـه إذا
ََْ ََْ َ ْ َ ذ ْ
َْ َ َْ ََ َْ َ
ك ُد ْع َد ال ْ َم ْْش َق ْني فَبئْ َس الْ َقر ُ
َّتزذ
التميا :يا ْلت بي ِِن وبين
ين فيجيبه األدمى على رثوثة ( )1يا ويلىت ْلت ِِن لزم أ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ ْ َ َ ذ
َ َ َ ذ ْ ُ ْ ْ
ر ْ َْ َ ْ
َ ُ
ُ
َ
َ
سزان خزذوال فـاا الـذكء الـذي عنـه ضـل،
نا
ل
طان
زي
الش
َن
و
جزاء
َ
إ
زد
ع
د
ر
ك
اَّل
ن
ع
ِن
ل
ض
أ
د
ق
ل
يل
ل
خ
لنا
ف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
والســبيل الــذي عنــه مــال ،واالميــان الــذي بــه كفــء ،والمــءآن الــذي إايه هجــء ،والــعين الــذي بــه كــذب ،والوـءاا الــذي عنــه
نكل.
وـعيا طويـل يمـول فيـه لـبعم الزادقـة وقـع قـال :ث
 42ـ يف كتاب االوتجاج للطربسي عن أمـو املـ من
َ َ ْ َ َ َ ُّ ذ ُ َ َ َ ْ َ ُ ُ
ََْ
زِن
ت
ْل
يزا
زوَ
وارى أسا من األرت وفنت خلمه وضل وأضل وك عن اساعهم يف قوله :ويوآ يعض الظالِم لَع يدي ُِ يق
ِ
ذ ْ

َ

َ

َ َ ذ ْ ُ

َ

َ

ذ

ر ْ

ْ

َ ُ
ْ
الر ُس َ
َ ْ
ت َم َع ذ
َّتذ فلنا َخ ِليل ل َق ْد أ َضلِن َعن اَّلكر َد ْع َد إَ َ
جاء ِ فمـن هـذا الةـامل
اَّتذ
وَ س ِبيل يا َويلىت ْلْت ِِن لم أ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الذي مل يذكء من اسه ما ذكـء مـن أسـا األنبيـا ومل يكـن عـن أسـا األنبيـا ـوا وتمـءرا بـل تعءيفـا ألهـل االستبوـار ،إن
الكنايــة عــن أســا ذوي اجلءاعــء العةيمــة مــن املنــافم يف المــءآن ،ليســغ مــن فعلــه تعــاىل واهنــا مــن فعــل املع ـوين واملبــعل
ذ َ َ َ ُ ُْ ْ َ
آن عض َ
ني واعتاضوا العنيا من العين.
ِ
اَّلين جعلوا القر ِ ِ

قـال :لـو قـءئ المـءآن كمـا انـزل أللفيتنـا

 43ـ يف تفسو العيادي عن داود بـن فءقـع عمـن أخـربه عـن أيب عبـع
فيه مسم .
 :إن يف المـءآن مـا ملـى ومـا حيـعث ومـا هـو كـاعن ،كانـغ فيـه
 44ـ عن إبءاهيم بن عمء قال :قـال أبـو عبـع
أسا الءجال فللميغ ،وامنا االسم الواوع منه يف
__________________
( )1الء ثة :البذاذس ومن اللباس :الباح ،ويف الوايف «على وثوبه».
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وجوه ال وى يعءف ذلك الو اس ،
 :لــيس رجــل مـن قـءيش إال ونزلــغ فيــه آيـة أو آيتــان تمــوده إىل اجلنــة أو
 45ـ يف جممـا البيــان وقــال أبــو عبـع
تسوقه إىل النار ،جتءي فيه من بععه إن خوا فخو وإن دءا فشء.
مـءس بعـع مـءس
 46ـ يف عيون األخبـار يف ابب العلـل الـذ ذكـء الفلـل بـن دـاذان يف آخءهـا انـه سعهـا عـن الءضـا
ودــي ا بعــع دــي  :فــان قــال :فلــم أمــءوا ابلمـءا س يف الوــلوس قيــل :لـ يكــون المــءآن مهجــورا ملــيعا .وليكــون إلفو ــا فـ
يلمال وال اهل.
قـال :قـال
 47ـ يف أ ول الكايف علي بن إبءاهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوين عـن أيب عبـع عـن آابعـه
 :وذكء وعي ا طوي يمول فيه :فاذا التبسغ عليكم الفنت كمطا الليـل املةلـم فعلـيكم ابلمـءآن فانـه دـافا
رسول
مشــفا وماوــل موــعا ومــن جعلــه امامــه قــاده إىل اجلنــة ومــن جعلــه خلفــه ســاقه إىل النــار ،وهــو الــعليل يــعل علــى خــو
سبيل ،وهو كتاب فيه تفويل وبيان و ويل ،وهو الفول ليس ابازل وله هء وبطن ،فةاهءه وكـم وابطنـه علـم ـاهءه
أنيق وابطنه عميق له ختوو وعلى ختومه ختوو ( )1ال وى عجاعبه وال تبلى ألءاعبـه ،موـابيح ااـعى ومنـار احلكمـة ،ودليـل
على املهفءس ملن عءف الوفة.
 48ـ د بــن حيـ عـن أمحــع بــن د بــن عيســى عـن د بــن ســنان عــن أيب اجلــارود قـال :قــال أبــو جعفــء  :قــال
 :اا أول وافــع علــى العزيــز اجلبــار يــوو الميامــة وكتابــه وأهــل بيــذ ث أمــذ ،ث أســلام مــا فعلــه بكتــاب
رســول
وأبهل بيذ.
 :ال و ال يءجـا األمـء
 49ـ أبـو علـى االدـعءي عـن بعـم أ ـاابه عـن اخلشـاب رفعـه قـال :قـال أبـو عبـع
واخل فة إىل آل أيب بكء وعمء أبـعا وال إىل بـ اميـة أبـعا وال يف ولـع طلاـة والـزبو أبـعا ،وذلـك اهنـم نبـذوا المـءآن وأبطلـوا
 :المءآن هعى من الل لة وتبيان من العمى ،واستمالة من الع ءس ،
السنن وعطلوا األوكاو ،وقال رسول
__________________
( )1االنبق .احلسن املعجل .والتخوو لا ختم ـ ابلفتح ـ :منتهى الشي .
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ونــور مــن الةلمــة ،وضــيا مــن االوــعاث ،وعوــمة مــن االكــة ،وردــع مــن الهوايــة ،وبيــان مــن الفــنت ،وبـ م مــن الــعنيا يف
االخءس ،وفيه كمال دينكم ،وما ععل أوع من المءآن إال إىل النار.
 :إن علـي دينـا ك ـوا
 51ـ ابن أيب عمو عن إبءاهيم بن عبع احلميع عن يعمـوب األمحـء قـال :قلـغ اليب عبـع
 :المـءآن المـءآن إن اتيـة مـن المـءآن والسـورس لتجـي يـوو
وقع دخلين ما كان المءآن ينفلغ ( )1م فمال أبو عبـع
الميامة و توور ألة درجة يع يف اجلنة فتمول :لو وفةتين لبلهغ بك هاهنا.
 51ـ أبو على االدعءي عن احلسن بن علي بن عبع عن العبـاس بـن عـامء عـن احلجـاج اخلشـاب عـن أيب كهمـس
عن رجل قءأ المءآن ث نسيه فءددو عليه ث أعليه فيه وءج؟ قال :ال.
ااي م بن عبيع قال :سللغ أاب عبع
قـال :المـءآن عهـع إىل خلمـه فمـع ينبهـي للمسـلم أن
 52ـ على عن أبيه عن محاد عن وءيز عـن أيب عبـع
ينةء يف عهعه وأن يمءأ منه يف كل يوو عس آية.
قال م لة هذا الكتاب عفي عنه :قع سبق قءيبا عـن روضـة الكـايف مـن كـ و أمـو ـ املـ من
املهجور وهو لواو عليه.

توـءيح أبن المـءآن

جميبـا لـبعم الزادقـة:
وـعيا طويـل وفيـه يمـول
 53ـ يف كتاب االوتجاج للطربسي عن أمو امل من
واوزرا بـه والتلنيـل لـه مـا مـا أ هـءه تبـارك وتعـاىل يف كتابـه
واما ما ذكءته من اخلطاب العال علـى جـ النـن
جعــل لكــل نــن عــعوا مــن املشــءك كمــا قــال يف كتابــه حبســل ج لــة
مــن تفلــيله إايه علــى ســاعء أنبياعــه ،فــان
عنــع ربــه ،كــذلك عةــم إلنتــه لعــعوه الــذي عــاد منــه يف وــال دــماقه ونفاقــه كــل أذى ومشــمة لــعفا نبوتــه
منزلــة نبينــا
وتكذيبــه إايه ،وســعيه يف مكارهــه وقوــعه لــنمم كــل مــا أبءمــه ،واجتهــاده ومــن مــا لــه علــى كفــءه وعنــاده ونفاقــه يف ابطــال
دعواه ،وتهيو ملته وخمالفة سنته ،ومل يء دي ا أبلغ يف
__________________
( )1تفلغ الطاعء من الواعع :ختلص .وكلنه أراد انه نسي وا وفةه من المءآن من دعس ما دخله من هم العين.
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متاو كيعه من تنفوهم عن مواالس و يه وإحيادهم منه ،و عهم عنـه وإألـءا هم بععاوتـه والموـع لتهيـو الكتـاب الـذي جـا

ذ ذ َ ْ
َ
ين يُل ِح ُدون
اَّل
ذلك مـنهم ،فمـال :إِن ِ

به وإسماا ما فيه من فلل ذوي الفلل ،وكفء ذوي الكفء منه ،ولمع علم
َ
ََْ
وتءكوا منه قعروا انه ام وهـو علـيهم ،وزادوا فيـه مـا هـء تنـاكءه وتنـافءه ،والـذي
ِِف آياتِنا ال َيف ْو َن َعليْنا إىل قوله
من فءية امللاعين.
بعأ يف الكتاب من اوزرا على النن
َ
َ
َ ْ
اش َ َ
زَت ْوا بِز ُِ ث َمنزا ق ِلزيل
قال م لة هذا الكتاب عفي عنـه :وهنـا كـ و يطلـل يف آل عمـءان عنـع قولـه تعـاىل :و

اتية.
قـال :اي ابـن عبـاس إذا قـءأو المـءآن تءتلـه تـءتي  ،قـال :ومـا
 54ـ يف جمما البيان :ورتلناه تـءتي وروى عـن النـن
الرتتيل؟ قال :بينه تبياا وال تن ءه ن ء الءمل ،وال ذه هذا الشـعء ( )1فمفـوا عنـع عجاعبـه ووءكـوا بـه الملـوب ،وال يكـون هـم
أوعكم آخء السورس (.)2
 55ـ يف أ ول الكايف علي بن إبءاهيم عـن أبيـه عـن علـي بـن سـعيع عـن وا ـل بـن سـليمان عـن عبـع بـن سـليمان
َ َر ُْ ْ َ
 :بينـه تبيـاا وال
آن تَ ْر ِتيل قال :قال أمـو املـ من
 :ورت ِل القر
عن قول
قال :سللغ أاب عبع
ذه هذا الشعء وال تن ءه ن ء الءمل ولكن افءألوا قلوبكم ،وال يكن هم أوعكم آخء السورس.
قــال م لــة هــذا الكتــاب عفــي عنــه :نملناهــا يف جممــا البيــان تبعــا لــه ومــا يف أ ــول الكــايف أتييــعا لــذلك وان كــان يف
النمل هنا بعم اخلفا .
ذ َ ُْ َ ُ َ
َ َ ذ
زن َم وروى أنـس قـال :إن رجـ قـال :اي نـن كيـة
ْشون َلَع ُو ُجو ِه ِه ْم إىل جه
اَّلين ُي
 56ـ يف جممـا البيـان:
ِ

حيشء الكافء على وجهه يوو الميامة؟ قال :ان
__________________
( )1هذا الشعء :أسء يف قءا ته.
( )2قع بسط الك و

يف بيان الرتتيل عنع قوله تعاىل:

ر ُْ َ َ
َو َرت ِل الق ْرآن ت ْر ِتيل
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ونملنا أيلا طءفا دافيا من االخبار يف بيانه هناك (منه ـ ره)

الذي أمشاه على رجليه قادر أن ميشيه على وجهه يوو الميامة أورده البخاري يف الوايح
.

 57ـ فعمءاهم تعموا يف الشواذ فعمءاهم تعموا على التلكيع ابلنون ال ميلة وروى ذلك عن أمو امل من
أن يعمءاهنم.
وعنه ( )1فعمءاهم وهذا كلنه أمء ملوسى وهارون
 58ـ يف عيـون األخبـار ابسـناده إىل ـاحل ااـءوي قـال :وـعثنا علـي بـن موسـى الءضـا عـن أبيـه موسـى بـن جعفـء عـن
قـال :أتـى علـي بـن
أبيه جعفء بن إلمع عن أبيه إلمع بن علي عن أبيه علي بن احلس عن أبيـه احلسـ بـن علـي
قبـل ممتلـه ب ثـة أايو رجـل مـن أدـءاف متـيم يمـال لـه عمـءو فمـال :اي أمـو املـ من أخـربن عـن أ ـااب
أيب طالل
الءس يف أي عوء كانوا ،وأين كانغ منازام ،ومن كان ملكهم ،وهل بعـا تعـاىل إلـيهم رسـوال أو ال ،ومبـا ذا أهلكـوا؟
فــان أجــع يف كتــاب تعــاىل ذكــءهم وال أجــع خــربهم فمــال لــه علـي  :لمــع ســللغ عــن وــعيا مــا ســلل عنــه أوــع
قبلــك وال حيــعثك بــه أوــع بعــعي إال ع ـ  ،ومــا يف كتــاب تعــاىل آيــة إال واا أعءفهــا وأعــءف تفســوها ويف أي مكــان
نزلغ مـن سـهل أو جبـل ،ويف أي وقـغ مـن ليـل أو هنـار ،وان هنـا لعلمـا لـا وأدـار إىل ـعره ولكـن ط بـه يسـو ،وعـن
قليل تنعمون لو فمعمتوين.
كان من قووهم اي أخا متيم أهنم كانوا قوما يعبعون دجءس نوبء يمال اا داه درخـغ ،كـان ايفـا بـن نـول ألءسـها
بعع الطوفان ،وامنا سوا أ ااب الءس ألهنـم رسـوا نبـيهم
على دفو ع يمال اا دوداب .كانغ أنبطغ ( )2لنول
وكانــغ اــم اث ـ عشــءس قءيــة علــى دــاطل هنــء يمــال لــه الــءس مــن ب ـ د
يف األر وذلــك بعــع ســليمان بــن وداود
املشءا ،وهبم يسمى ذلـك النهـء ومل يكـن يوم ـذ يف األر هنـء أألـزر منـه وال أعـذب منـه ،وال قـءى أك ـءوا ال أعمـء منهـا،
تسمى إوعاهن آابن و
__________________
( )1أي عن مسلم بن إلارب املذكور يف كتاب جمما البيان.
( )2نبط املا ينبط :نبا ،والب ء :استخءج ماؤها.
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ال اني ــة آذر وال ال ــة دي والءابع ــة هبم ــن واخلامس ــة إسـ ــفنعار والسادس ــة ف ــءوردين والس ــابعة آذر هبش ــغ وال امنـ ــة ارذار

() 1

والتاسـعة مـءداد والعادـءس تـو واحلـادي عشـءس مهـء وال ـاين ـ عشـءس دـهءيور وكانـغ أعةـم مـعاعنهم اسـفنعار وهـي الـذ ينزاـا
وهبـا العـ والوـنوبءس وقـع
ملكهم وكان يسمى تءكوذ بن عابور بن ايرش بن سار بن منءود بـن كنعـان فءعـون إبـءاهيم
ألءسوا يف كل قءية منها وبـة مـن طلـا تلـك الوـنوبءس فنبتـغ احلبـة و ـارو دـجءس عةيمـة ،ووءمـوا مـا العـ واألهنـار وال
يشءبون منها وال أنعامهم ،ومن فعل ذلك قتلوه ويمولون هو ويوس آاتنا ،ف ينبهي ألوع أن ينمص مـن ويو ـا ويشـءبون
هــم وأنعــامهم عــن هنــء الــءس الــذي عليــه ق ـءاهم ،وقــع جعل ـوا يف كــل دــهء مــن الســنة يف كــل قءيــة عيــعا اتمــا إليــه أهلهــا
فيل ـءبون علــى الشــجءس الــذ هبــا كلــة ( )2مــن وءيــء فيهــا مــن أن ـوا الوــور ث اتــون بشــياس وبمــء فيــذحبوهنا ق ـءابا للشــجءس،
ويشتعلون فيها النوان ابحلطل ،فاذا سطا دخان الذابعح وقتارها ( )3يف ااوا  ،ووال بيـنهم وبـ النةـء إىل السـما خـءوا
سجعا للشجءس يبكون ويتلءعون إليها أن تءضى عنهم ،وكان الشيطان اي  ،فياءك أألواهنا ويويح مـن سـاقها ـيال
الو ــى :ان ق ــع رض ــيغ ع ــنكم عب ــادي فطيب ـوا نفس ــا وق ــءوا عين ــا فوفع ــون رؤس ــهم عن ــع ذل ــك ويش ـءبون اخلم ــء ويلـ ـءبون
ابملعازف ( )4واخذون العسغ بنـع ،فيكـون علـى ذلـك يـومهم وليلـتهم ث ينوـءفون ،وامنـا سـغ العجـم دـهورها ابابن مـاه
وآذر ماه وألومها ادـتماقا مـن أسـا تلـك المـءى ،لمـول أهلهـا بعلـهم لـبعم هـذا عيـع دـهء كـذا ،وعيـع دـهء كـذا ،وـ
إذا كان عيع قءيتهم العةمى اجتما عليها هوهم وكبوهم ،فلءبوا عنع الوـنوبءس والعـ سـءادقاو مـن ديبـاج عليـه أنـوا
الوورس اث عشء اباب ،كل ابب ألهل قءية منهم ويسجعون
__________________
( )1كذا يف النسخ ويف املوعر «اردى هبشغ» بعل «آذرهبشغ» و «خءداد» مكان «ارذار».
( )2الكلة ـ ابلكسء ـ :السرت الءقيق .ألشا رقيق خياا كالبيغ يتوقى به من البعو
( )3المتار ـ ابللم ـ :العخان من املطبوخ.
( )4املعازف :آالو الطءب كالطنبور والعود.
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ويمال له ابلفارسية «پشه بنع».

للونوبءس خارجا من السءادا ،ويمءبون اا الذابعح أضعاف مـا قءبـوا للشـجءس يف قـءاهم ،فيجـي إبلـيس عنـع ذلـك فياـءك
الوــنوبءس ءيكــا دــعيعا فيــتكلم مــن جوفهــا ك مــا جهــوراي ويعــعهم ومينــيهم أبك ــء ــا وعــع م ومنــتهم الشــياط كلهــا،
فوفعون رؤسهم من السجود وهبم من الفءل والنشاا ما ال يفيمون وال يتكلمون من الشـءب والعـزف فيكونـون علـى ذلـك
اث عشء يوما ولياليها بعع أعيادهم ساعء السنة ،ث ينوءفون.
إلــيهم نبيــا مــن بـ إس ـءاعيل مــن ولــع يهــود ابــن يعمــوب،
وعبــاد م ألــوه ،بعــا
فلمــا طــال كفــءهم ابت
ومعءفتــه وربوبيتــه فـ يتبعونــه ،فلمــا راى دــعس متــاديهم يف الهــى والل ـ ل،
فلبــا فــيهم زمــاا يــععوهم إىل عبــادس
وتــءكهم قبــول مــا دعــاهم إليــه مــن الءدــع والنجــال ،وولــء عيــع ق ـءيتهم العةمــى قــال :اي رب إن عبــادك أب ـوا إال تكــذين
والكفء ،وألعوا يعبعون دجءس ال تنفا وال تلـء ،فـليبس دـجءهم الـا وأرهـم قـعرتك وسـلطانك فل ـبح المـوو وقـع يـبس
دجءهم ،فها ام ذلك وفةـا هبـم و ـاروا فـءقت  ،فءقـة قـال :سـاء آاـتكم هـذا الءجـل الـذي زعـم انـه رسـول رب السـما
واألر إليكم ليوءف وجـوهكم عـن آاـتكم إىل إاـه ،وفءقـة قالـغ :ال ،بـل أللـل آاـتكم وـ رأو هـذا الءجـل يعيبهـا
ويما فيها ويععوكم إىل عبـادس ألوهـا ،فاجبـغ وسـنها وهبا هـا لكـي تهلـبوا عليـه فتنتوـءوا منـه ،فـللا رأيهـم علـى قتلـه
فاختــذوا أابيــل ( )1ط ـواال مــن ر ــاة واســعة األف ـواه ،ث أرســلوها يف قـءار الع ـ إىل أعلــى املــا واوــعس فــوا االخــءى م ــل
ال ـربابخ ( )2ونزو ـوا فيهــا مــن املــا  ،ث وفــءوا يف قءارهــا ب ـءا ضــيمة املــعخل عميمــة وأرســلوا فيهــا نبــيهم وألمم ـوا فاهــا ــخءس
عةيمة ،ث أخءج األابيل من املا وقالوا نءجو اتن أن تءضى عنهـا آاتنـا إذا رأو اا قـع قتلنـا مـن كـان يمـا فيهـا ويوـع
عن عباد ا ودفناه غ كبوها يتشفى منه ،فيعود لنا نورها ونلء ا
__________________
( )1األابيل لا األنبوب :ما ب العمعت من المعل أو الءمح ويستعار لكل أجوف مستعبء كالمول ،ومنه انبوب املا لمناته.
( )2البمءخ ـ ابلباع املووعت واخلا احملجمة ـ ما يعمل من خلزف للب ء وجماري املا .
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كمــا كــان ،فبم ـوا عامــة يــومهم يســمعون أن ـ نبــيهم

وهــو يمــول :ســيعي قــع تــءى ضــيق مكــاين ودــعس كــءيب فــاروم

جلربعيـل :اي جربعيـل
فمـال
ضعة ركين وقلة ويلذ ،وعجل بمـبم رووـي وال تـ خء اجابـة دعـو وـ مـاو
أيةن عبادي ه ال الذين ألءهم ولمي وأمنوا مكءي وعبعوا ألـوي وقتلـوا رسـوح أن يمومـوا لهلـن وخيءجـوا مـن سـلطاين؟
كيــة واا املنــتمم ــن عوــاين ومل خيــش عمــايب ،وان ولفــغ بعــز ال جعلنــاهم عــربس ونكــاال للعــامل  ،فلــم يــءعهم وهــم يف
عيعهم ذاك إال بءيح عا ة دعيعس احلمءس ،فتاووا فيهـا وذعـءوا منهـا وتلـاو بعلـهم إىل بعـم ،ث ـارو األر مـن
تهم وجء كربيغ يتوقع ،وأ لتهم ساابة سودا فللمغ عليهم كالمبة لءا يلتهل فذابغ أبـعاهنم كمـا يـذوب الء ـاة
يف النار ،فنعوذ ابت تعاىل ذكءه من أللبه ونزول نممته وال وول وال قوس إال ابت العلي العةيم.
 59ـ يف هنـ الب ألــة قــال  :ايــن أ ــااب مــعاعن الــءس الــذين قتلـوا النبيـ وأطف ـوا ســنن املءســل وأويـوا ســنن
اجلبارين.
انــه
 61ـ يف الكــايف علــي بــن إبـءاهيم عــن ابــن أيب عمــو عــن د بــن أيب محــزس وهشــاو ووفــص عــن أيب عبــع
يف المــءآن؟
دخـل عليـه نسـوس فسـللته امـءأس مـنهن عـن السـاق؟ فمــال :وـعها وـع الـزاين ،فمالـغ املـءأس :مـا ذكـءه
فمال :بلى ،فمالغ :واين هو؟ قال :هن الءس.
قـال :دخلـغ امـءأس مـا
 61ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وعثين أيب عن ابن أيب عمو عن ليـل عـن أيب عبـع
فمالغ :ما تمول يف اللوا ما اللـوا ؟ قـال :هـن يف النـار ،إذا كـان يـوو الميامـة أتـى هبـن
موالس اا على أيب عبع
فالبسن جلبااب من ار وخف من ار وقناعا من ار ،وأدخل يف أجوافهن وفءوجهن أعمعس من ار وقذف هبـن يف النـار،
ََُ َ
ززود َوأَ ْصززحا َ
ِذ
الززر
! قــال :نعــم ،قالــغ :أيــن هــو؟ قــال :قولــهَ :واعدا وثم

فمالــغ :لــيس هــذا يف كتــاب
الءاسياو.
 62ـ يف أ ول الكايف احلس بن د عن املعلى بن د عن د بن
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فهــن

علــى قــال :أخــربن ساعــة بــن مه ـءان قــال :أخــربن الكلــن النســابة قــال :ــءو إىل منــزل جعفــء بــن د

فمءعــغ

البــاب فخــءج ألـ و لــه فمــال :ادخــل اي أخــا كلــل فــو لمــع أدهشـ  .فــعخلغ واا ملــطءب ونةــءو فـاذا دــيخ علــى
موــلى ب ـ مءفمــة وال بءدعــة ( )1فابتــعأين بعــع أن ســلمغ عليــه ،فمــال ح :مــن أنــغ؟ فمل ــغ يف نفســي :اي س ــباان
أل مــه يمــول ح ابلبــاب :ادخــل اي أخــا كلــل ويســللين املــوىل مــن أنــغ؟ فملــغ لــه :اا الكلــن النســابة ،فلــءب بيــعه علــى

يمـولَ :واعدا

جبهته وقال :كذب العـادلون ابت وضـلوا ضـ ال بعيـعا وخسـءوا خسـءاا مبينـا ،اي أخـا كلـل إن
َ َ ُ َ ََ
َ ذ ر َُُ ََْ َ َ
ْ
وثمود وأصحا الر وقرونا دني َلِك ك ِثزريا فتنسـبها أنـغ؟ فملـغ :ال ،جعلـغ فـعاك واحلـعيا طويـل أخـذا منـه
موضا احلاجة.
 63ـ يف كتاب معـاين األخبـار أيب قـال :وـعثنا سـعع بـن عبـع عـن أمحـع بـن د بـن عيسـى عـن د بـن خالـع

 :وكـ تـربا تتبـوا يعـ كسـءا تكسـوا 64
يف قـول
الربقي عمن ذكءه عن وفص بن ألياث عن أيب عبع
ـ يف تفسو علـي بـن إبـءاهيم أخـربا أمحـع بـن إدريـس عـن أمحـع بـن د بـن عيسـى عـن أمحـع بـن د بـن خالـع عـن وفـص
ُ ًّ
يف قولهَ :وّلُك َت ذ َّْبنا تَتْ ِبريا يع كسءا تكسوا قال :هي لفةة ابلنبطية.
بن ألياث عن أيب عبع
قال :واما المءيـة الـذ أمطـءو مطـء السـو فهـي سـعوو قءيـة قـوو لـوا،

 65ـ ويف رواية أيب اجلارود عن أيب جعفء
أمطء عليهم وجارس من سجيل يع من ط .
َ
ذَ َ َ ُ
ت َ
 66ـ وقال علي بن إبءاهيم يف قولـه تعـاىل :أَ َرأيْ َ
زُ َه ُ
زواه قـال :نزلـغ يف قـءيش وذلـك انـه ضـاا
زن اَّتزذ ِإله
م
ِ
عليهم املعاش ،فخءجوا من مكة وتفءقوا ،فكان الءجل إذا رأى دجءس وسنة أو وجءا وسنا هويـه فعبـعه ،وكـانوا يناـءون
اا النعم وو يلطخوهنا ابلعو ويسموهنا سعع خءس ،وكان إذا أ اهبم دا يف إبلهم وأألنامهم جاؤا
__________________
( )1املءفمة ،املتكل واملخعس ،والربدعة :احللس ويمال له ابلفارسية «پ س».
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اىل الوخءس فيمساون هبـا الهـنم واوبـل ،فجـا رجـل مـن العـءب اببـل يءيـع أن ميسـح ابلوـخءس ابلـه ويتبـارك عليهـا فنفـءو
ابله فتفءقغ فمال الءجل دعءا :
أتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ إىل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعع ليجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

فش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتتنا س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعع فم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعع

ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعع إال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخءس مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوية

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن األر ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعى له ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وال رد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

ومء به رجل من العءب وال علل يبول عليه فمال دعءا :
ورب يبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ال علبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان بءأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

لمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ذل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ابلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ عليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال عالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

 67ـ يف أ ــول الكــايف عــعس مــن أ ــاابنا عــن أمحــع بــن د بــن خالــع عــن أبيــه رفعــه عــن د بــن داود الهنــوي عــن
وعيا طويل ستمة عليه بتمامه يف الواقعة إن دـا تعـاىل وفيـه يمـول :
األ بغ بن نباتة عن أمو امل من
ذ
ْ
َ
َْ ُ َ
َْ ُ َ ُ
َ َْ ُ
بتززا َ يع ِرفونززُ كمززا يع ِرفززون
:
فامــا أ ــااب املشــلمة فهــم اليهــود والنوــارى ،يمــول
ِ
اَّليززن آتينززاه ُم ال ِ
ْ
َ
ْ
َ
َ ذ
ُْ ْ َ ُُ َ
َْ َ ُ
ون اْل َ ذق َو ُهمْ
ْ
أبناءهم يعءفون دا والوالية يف التوراس واوريل كمـا يعءفـون أبنـا هم يف منـازام و ِإن ف ِريقا ِمنهم ْلبتم
َ َ

ْ

ْ

َ

ْ ُ َ َ ُّ ْ َ ر َ
َ ُ َ ذ َ ُ ْ َ
زَت َ
ين فلمـا جاـعوا مـا عءفـوا ابـت هم بـذلك
يعلمون اْلق ِمن ربك انـك الءسـول إلـيهم فزل تكزونن ِمزن المم ِ
فســلبهم رول االميــان ،وأســكن أرواوهــم ث ثــة أروال :رول المــوس ورول الشــهوس ورول البــعن ،ث أضــافهم إىل االنعــاو فمــال:
ْ ُ ْ ذ َ َْْ
إِن هم إِال اكْلنعاآِ الن العابة امنا مل بءول الموس وتعتلة بءول الشهوس وتسو بءول البعن.

 68ـ يف روضــة الكــايف ابــن إلبــوب عــن عبــع بــن ألالــل عــن أبيــه عــن ســعيع بــن املســيل قــال :سعــغ علــي بــن
فمــال :أخــربن إن كنــغ عاملــا عــن النــاس وعــن أدــباه النــاس
يمــول :إن رج ـ جــا إىل أمــو امل ـ من
احلس ـ
 :أمـا قولـك :النســناس فهـم السـواد
 :اي وسـ أجـل الءجــل فمـال احلسـ
وعـن النسـناس ،فمــال أمـو املـ من
َ
َ
ْ ُ ْ ذ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ُّ َ
زبيل واحلـعيا طويـل أخـذا منـه
األعةم وأدار بيعه إىل لاعة النـاس ،ث قـالِ :إن هم ِإال اكْلنعاآِ بل هم أضزل س ِ

موضا احلاجة.
 69ـ يف كتاب اخلوال عن أيب حي الواسطي عمن ذكءه انه قيل اليب عبع
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 :أتــءى هــذا اخللــق كلــه مــن النــاس؟ فمــال :الــق مــنهم التــارك للس ـواك ،واملرتبــا يف موضــا اللــيق ،والــعاخل فيمــا ال
يعنيــه ،واملمــارى فيمــا ال علــم لــه بــه ،واملســتمء مــن ألــو علــة ،واملستشــفي مــن ألــو موــيبة ،واملخــالة علــى أ ــاابه يف
احلق وقع اتفموا عليه ،واملفتخء آبابعه وهو خلو من احل أعمـاام .فهـو مبنزلـة اخللـن ( )1يمشـء حلـا عـن حلـا ،وـ يو ـل
ْ ُ ْ ذ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُّ
َ
إىل جوهءيته ،وهو كما قال تعاىل :إِن هم إِال اكْلنعاآِ بل هم أضل س ِبيل .
يف قولـه

ََْ َ
َر َ ََْ َ ذ
َ
 :ألم تر إىل ربك كيف مد

 71ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ويف رواية أيب اجلارود عـن أيب جعفـء
ر َ
الظل فمال :الةل ما ب طلو الفجء إىل طلو الشمس.
 71ـ يف جمما البيان وجاهـعهم بـه أي ابلمـءآن عـن ابـن عبـاس جهـادا كبـوا أي مـا دـعيعا ،ويف هـذا داللـة علـى أن:
مــن أجــل اجلهــاد وأعةمــه منزلــة عنــع ســباانه :جهــاد املتكلمـ يف وــل دــبه املبطلـ وأعــعا الــعين وميكــن أن يتــلول

 :رجعنا من اجلهاد األ هء إىل اجلهاد األكرب.
عليه قوله
 :اي أاب ســعيع أت مــا ينكــء واليتنــا يف كــل يــوو ثـ ث
 72ـ يف الكــايف ويف روايــة أمحــع بــن ســليمان اهنمــا قــاال
م ـءا
مـءاو ،إن جــل وعــز عــء واليتنــا علــى امليــاه فمــا قبــل واليتنــا عــذب وطــاب ،ومــا جاــع واليتنــا جعلــه
وملاا أجاجا.
 73ـ يف تفسو علي بن إبـءاهيم وـعثين أيب عـن علـي بـن احلكـم عـن سـية بـن عمـوس عـن أيب بكـء احللـءمي عـن أيب
َ ْ
َ
اكن َع ْر ُش ُُ َلَع اْلا ِء واملـا علـى ااـوا وااـوا ال حيـع،
أنه قال ل بءش :اي أبـءش هـو كمـا و ـة نفسـه
عبع
ومل يكن يوم ذ خلق ألومها ،واملا يوم ذ عذب فءاو إىل أن قال :وكانغ السما خلءا واألر
__________________
( )1اخلــن  ،دــجء كالطءفــا وزهــءس ابــيم وأمحــء وا ــفء ،ووبــه كــاخلءدل وخشــبة توــنا منهــا الموــا كمولــه «لــا البخــغ يف قوــا اخللــن » قــال يف
الوءال :خلن معءب «خعنك».
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َ ْ
ألربا على لون املا العذب ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة .وهو بتمامه مذكور عنـع قولـه تعـاىل :اكنتا َرتقا
َََْ ُ
() 1
ناهما .
ففتق

قـال :سـللته عـن
 74ـ وعثين أيب عن احلسن بن إلبوب عـن هشـاو بـن سـامل عـن بءيـع العجلـي عـن أيب عبـع
ُ ذ
َ ََ َ ْ ََ َ َ َُ َ
َ ْ
زهرا فمـال :إن تبـارك وتعـاىل خلـق آدو مـن املـا
ع َعلُ ا َسزبا و ِص
اَّلي خلق ِمن اْلا ِء بْشا ف
قـول
َ :وه َو ِ

العــذب ،وخلــق زوجتــه مــن ســنخه ،فربأهــا مــن أســفل أضـ عه ،فجــءى بــذلك اللــلا بينهمــا ســبل نســل ،ث زوجهــا إايه
ََ َ ْ
زهرا فالنسـل اي أخـا بـ عجـل مـا كـان مـن نسـل الءجـال
فجءى بينهما بسبل ذلك هءا ،فذلك قوله :اسزبا و ِص
والوهء ما كان بسبل نسل النسا .
 75ـ يف الكـايف د بـن حيـ عـن أمحـع بـن د وعلـى بـن إبـءاهيم عـن أبيـه ليعـا عـن ابـن إلبـوب عـن هشـاو بـن سـامل
وذكء كما يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم إال أن يف آخـءه:
عن قول
عن بءيع العجلي قال :سللغ أاب عبع
اي أخا ب عجل ما كان بسبل الءجال والوهء ما كان بسبل النسا .
أنــه
 76ـ يف كتــاب معــاين األخبـار ابســناده إىل عمــءو بــن ــء عــن جــابء عــن أيب جعفــء عــن أمــو املـ من

َ :و ُهز َ
زو

قــال :أت واين خموــوة يف المــءآن أبســا اوــذروا أن تملبــوا عليهــا فتلــلوا يف ديــنكم ،أا الوــهء يمــول
ذ
َ
ْ
َ َ َ
اَّلي َخل َق ِم َن اْلا ِء ب َ َْشا ف َع َعل ُُ ا َسبا َو ِص ْهرا واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
ِ
وـعيا طويـل وفيـه قـال انـس :قلـغ :اي
 77ـ يف أماىل دـيخ الطاعفـة ابسـناده إىل أنـس بـن مالـك عـن النـن
خلـق مـا
ة ح كية على أخوك؟ قـال :إن
رسول على أخوك؟ قال :نعم على أخى ،قلغ :اي رسول
غ العءش قبل أن خيلق آدو ب ثة آالف عاو ،وأسكنه يف ل لـ س خلـءا يف ألـامم علمـه ،إىل أن خلـق آدو فلمـا خلـق
آدو نمل ذلك املا من الل ل س فلجءاه يف لل آدو إىل أن قبله تعاىل ،ث نمله إىل لل ديا ،فلـم يـزل ذلـك املـا
ينمل من هء إىل هء و
__________________
( )1سورس األنبيا االية  ،31وقع مء احلعيا بتمامه يف فاة  425من اجلز ال الا.
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ــار يف عبــع املطلــل ،ث دــمه

نوــف  ،فوــار نوــفه يف أيب ،عبــع

بــن عبــع املطلــل ونوــة يف أيب طالــل فــاا

َ :و ُه َو ذاَّلي َخلَ َ
زق ِم َ
زن
ِ

من نوة املا وعلى من النوة االخء ،فعلى أخى يف العنيا واالخءس ،ث قءأ رسول
َ
ْ ََ َ َ ََُ ََ َ ْ َ َ
َن َر ُّب َك ق ِديرا .
اْلا ِء بْشا فععلُ اسبا و ِصهرا و
نطفة بيلا مكنونـة فنملهـا مـن ـلل إىل
 :خلق
 78ـ يف روضة الواعة للمفيع قال رسول
ونوـفها يف أيب طالـل ،فـلا

لل و نملغ النطفـة إىل ـلل عبـع املطلـل ،فجعـل نوـف فوـار نوـفها يف عبـع
من عبع وعلى من أيب طالـل ،وذلـك قـول
َ
َر ُّب َك ق ِديرا .
على املنرب يف تـزوي فاطمـة خطبـة رواهـا حيـ بـن معـ
 79ـ يف كتاب املناقل البن دهء آدوب وخطل النن

ُ ذ
َ َ
َ َ َ ُ َ
َ
ْ
ْ َ
ع َعلزُ ا َسزبا َو ِصزهرا َوَن
اَّلي خل َق ِم َن اْلا ِء بَْشزا ف
َ :وه َو ِ

فمــال :احلمــع ت احملم ــود
يف أماليــه وابــن بطــة يف االابنــة إبســنادمها عــن أنــس بــن مالــك مءفوعــا وروينــا عــن الءض ــا
بنعمتـه ،املعبــود بمعرتــه ،املطــا يف سـلطانه ،املءألــوب فيمــا عنــعه ،املءهـوب مــن عذابــه ،النافــذ امـءه يف ساعــه وأرضــه ،الــذي
 ،إن جعـل املوـاهءس نسـبا ال ومـا وأمـءا
خلق اخللق بمعرته وميزهم أبوكامـه وأعـزهم بعينـه ،وأكـءمهم بنبيـه إلمـع
ذ

َ

ْ

َ

َ َ

ُ
اَّلي َخل َق ِم َن اْلا ِء ب َ َْشا ف َع َعل ُُ ا َسبا َو ِص ْهرا ث إن
معرتضا ود به األرواو وألزمهـا األاو ،قـال تعـاىلَ :وه َو ِ
أمءين أن أزوج فاطمة من علي ،وقع زوجتها إايه على ملس م مال فلة أرضيغ اي علي ()1؟ قال :رضيغ اي رسول .
ُ ذ
َ
وعلـي بـن أيب طالـل زوج فاطمـة
اَّلي َخل َق اتية وقال ابن سوين نزلغ يف النـن
 81ـ يف جمما البيان َوه َو ِ
عليا فهو ابن عمه ،وزوج ابنته فكان نسبا و هءا.

 81ـ يف بواعء العرجاو عبع
__________________

بن عامء عن أيب عبع

الربقي عن

( )1ويف املوعر «ان رضيغ اي على».
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احلسن بن ع مان عن د بن الفليل عـن أيب محـزس قـال :سـللغ أاب جعفـء

َ َ
َن الْاكفِ ُ
زر َلَع َر ربز ُِ
 :و

عـن قـول

َظ ِهريا قال :تفسوها يف بطن المءآن على هو ربه يف الوالية والءب هو اخلالق الذي ال يو ة.
َ َ ْ
َن الاكفِ ُر َلَع َر رب ُِ َظ ِهريا قال علـي بـن إبـءاهيم  :قـع يسـمى
 :و
 82يف تفسو علي بن إبءاهيم واما قوله
ْ
ُ
ْ
َْ َ
َ َ
َن الاكفِ ُ
زر َلَع
اونسان راب هبذا االسم لهة كموله تعاىل :اَك ْر ِِن ِعند َر ربك وكل مالك يسـمى ربـه فمولـه تعـاىل :و

َر رب ُِ َظ ِهريا فمال :الكافء ال اين كان علي أمو امل من لواو عليه هوا.
خلـق اخلـو
يمـول :إن
 83ـ يف روضـة الكـايف ابسـناده إىل عبـع بـن سـنان قـال :سعـغ أاب عبـع
يــوو األوــع ،ومــا كــان ليخلــق الشــء قبــل اخلــو ،ويف يــوو األوــع واالثن ـ خلــق األرض ـ  ،وخلــق أقوا ــا يــوو ال ل ــا وخلــق
َْ َ
َخلَ َ
زق ذ
زماوات َواْل ْرض َومزا
الس
السمواو يوو األربعا ويوو اخلميس ،وخلق أقوا ا يوو اجلمعة ،وذلك قول
ِ
َ

بَيْنَ ُهما ِِف ِس ذت ِة أيذاآٍ .
 84ـ يف جممـا البيـان وروى أن اليهـود وكـوا عـن ابتـعا خلـق األدـيا خبـ ف مـا أخـرب
فاسال به خبوا.

تعـاىل عنـه فمـال سـباانه:

َ
ذ ْ
ُ ََ ذ ْ
ْ
يل ل َ ُه ُم ْ
اس ُ
الرْح ُن
الرْح ُن قـال :جوابـه
ع ُدوا لِل ذرْح ِن قالوا وما
َو ِإَا ِق
 58يف تفسو علي بن إبءاهيم قولـه
َ ذ َ ُْ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ذ َ ُ َْ َ
يف قولـه :تبـارك وتعـاىل تَ َ
بزار َك
يزان ويف روايـة أيب اجلـارود عـن أيب جعفـء
اْلاسان علمُ اْل
علم القرآن خلق ِ
ذاَّلي َج َع َل ِف ذ
السما ِء بُ ُروجزا فـالربوج الكواكـل ،والـربوج الـذ للءبيـا والوـية احلمـل وال ـور واجلـوزا والسـءطان واألسـع
ِ
ِ

والسنبلة ،وبءوج اخلءية والشتا امليزان والعمءب والموس واجلعي والعلو واحلوو ،وهي اثنا عشء بءجا.
 86ـ يف كتاب االهليلجة قال الوـادا
يعور هبما داعب يطلعهما رس ويوفلهما

َ

َ

يف كـ و طويـلَ :و َج َعل ِفيها ِِساجا َوق َمرا ُم ِنريا يسـباان يف فلـك
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اخءى و تعءف ععس األايو والشهور والسن وما يستلنة من الوية والءبيـا والشـتا واخلءيـة أزمنـة خمتلفـة ابخـت ف
الليل والنهار.
قـال :قـال لـه رجـل:
 87ـ يف تفسو علي بن إبـءاهيم وـعثين أيب عـن ـاحل بـن عمبـة عـن ليـل عـن أيب عبـع
جعلــغ فــعاك اي ابــن رســول رمبــا فــاتت ــلوس الليــل الشــهء والشــهءين وال ثــة فلقلــيها ابلنهــار أاــوز ذلــك؟ قــال :قــءس
ذ

َ

ذ َ

َْ

ُ
اه َ
اَّلي َج َعزل الليْزل َو ذ
هزار ِخلفزة اتيـة فهـو قلـا
ع لك و  ،قءس ع لك و قااا ث إن يمولَ :وه َو ِ
لوس النهار ابلليل ،وقلا لوس الليل ابلنهار ،وهو من سء آل د املكنون.
 :كلمـا فاتـك ابلليـل فاقلـه ابلنهـار ،قـال تبـارك وتعـاىلَ :و ُه َ
زو
 88ـ يف من ال حيلـءه الفميـه قـال الوـادا
ذ
َ ََ ذَْ َ ذ َ َْ َ ْ َ َ َ ْ َ ذ ذ َ َْ َ َ ُ ُ
اَّلي جعل الليل واههار ِخلفة لِمن أراد أن يذكر أو أراد شزبورا يعـ أن يملـى الءجـل مـا فاتـه ابلليـل ابلنهـار ومـا
ِ

فاته ابلنهار ابلليل.

ذ َ َ ْ ُ َ َ َْ
زون َلَع اْل ْر ِض َه ْونززا وقـال أبـو عبـع
اَّليززن يمشز
 89يف جممـا البيـان:
ِ

هــو الءجـل ميشـى بسـجيته الــذ

جبل عليها ال يتكلة وال يتبخرت.

 91ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم أخـربا أمحـع بـن إدريـس قـال :وـعثنا أمحـع بـن د بـن عيسـى عـن ابـن أيب رـءان عـن
ذ َ َ ْ ُ َ َ َْ
َ ُ ذ ْ
زون َلَع اْل ْر ِض َه ْونزا قـال :االعمـة
اَّلين يمش
يف قوله :و ِعباد
محاد عن وءيز عن زرارس عن أيب جعفء
الرْح ِن ِ
َ ْ ُ َ َ َْ
ون َلَع اْل ْر ِض َه ْونا خوفا من ععوهم.
يمش
عـن قـول
 19ـ وعنـه عـن أمحـع بـن د عـن علـي بـن احلكـم عـن سـليمان بـن جعفـء قـال :سـللغ أاب احلسـن

ذ َ َ ْ ُ َ ََ َْ
َ ُ ذ ْ
َ ذ َ َ ُ َ
َ َُ ُ ْ ُ َ
ون قالُوا َ
اْل ْرض َه ْ
زون ل ِ َ
َ
زر رب ِه ْم
اَّليزن ي ِبيت
و
*
زلما
س
ل
ه
ا
اْل
م
ه
ب
خاط
َا
إ
و
نا
و
اَّلين يمشون لَع
 :و ِعباد
ِ
ِ
الرْح ِن ِ
ِ
ِ
ُس ذعدا َو ِقياما قال :هم االعمة يتمون يف مشيهم.

 92ـ يف أ ول الكايف د بن حي عن أمحع بن د بن عيسى عـن ابـن إلبـوب عـن د بـن النعمـان عـن سـ و قـال:

سللغ أاب جعفء

ذ

َ

َ َْ

َ ْ ُ َ
ون َلَع اْل ْر ِض َه ْونا قال :هم األو يا خمافة من ععوهم.
اَّلين يمش
عن قوله تعاىل
ِ
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 93ـ يف موـبال الشـءيعة قـال الوـادا

يف كـ و طويـل :وال يعـءف مـا يف معـ وميمـة التواضـا إال املمءبـون مـن

ذ َ َ ُ َ َ َْ
َ ُ ذ ْ
ْ ُ َ
َ
َ
خزاطبَ ُه ُم اْلزا ِهلون
ين ي ْمشون َلَع اْل ْر ِض ه ْونزا َو ِإَا
اَّل
تعـاىل :و ِعباد
الرْح ِن ِ

عباده ،املتوـلون بووعانيتـه ،قـال
ُ
قالوا َسلما .
 94يف كتــاب املناقــل البــن دــهء آدــوب كــان إبـءاهيم بــن املهــعي دــعيع االنحـءاف عــن أمــو املـ من

 ،فاــعث

يف النوو فمشيغ معه و ج نا قنطءس ،فذهل يتمعمين لعبورهـا فلمسـكته وقلـغ لـه:
امللمون يوما فمال :رأيغ عليا
امنا أنغ رجل تععى هذا األمء ابمءأس ونحن أوق به منك ،فما رأيته بليها يف اجلـواب قـال :وأي دـي قـال لـك؟ قـال :مـا
زادين على أن قال :س ما س ما ،فمال امللمون :قع و أجابك أبلغ جواب ،قال :كيـة؟ قـال :عءفـك أنـك جاهـل ال
َ َُ ُ ْ ُ َ ُ
ون قالوا َسلما .
جتاب قال تعاىلَ :و ِإَا خاطبهم اْلا ِهل

 :كـل عـ ابكيـة يـوو الميامـة
 :قـال قـال رسـول
 95ـ يف كتاب اخلوال عـن جعفـء بـن إلمـع عـن أبيـه
إال ث ثة أع  :ع بكغ من خشية  ،وع أللغ عن إلارو  ،وع ابتغ ساهءس يف سبيل .
 :ال سـهء إال يف ثـ ث:
قـال :قـال رسـول
 96ـ وفيه أيلا عن السـكوين عـن جعفـء بـن د عـن أبيـه
متهجع ابلمءآن ،أو يف طلل العلم ،أو عءوس عى إىل زوجها.
َ َ
ذ
يف قوله تعـاىلِ :إن َعذابَها اكن غرامزا
 97ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ويف رواية أيب اجلارود عن أيب جعفء
ََْ ُ َْ ُْ ُ َ َ ْ
َ :و ذ ِ َ
ِّسفوا َول ْم يق ُ َُتوا واوسءاف اونفـاا يف املعوـية يف ألـو
يمول :م زما ال يفارا .وقوله
اَّلين ِإَا أنفقوا لم ي ِ
َ
َ َْ
َ َ
َن َد ْ َ
ني َل ِ َك قواما المواو الععل واونفاا فيما أمء به.
و
وق َول ْم يق ُ َُتوا مل يبخلوا عن وق
 98ـ يف تفسو العيادي عن احللن عن بعم أ اابنا عنه قال :قال أبو جعفء
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ذ
اَّل َ
يزن
أليب عبع
 :اي ب عليك ابحلسنة ب السـي ت متاومهـا ،قـال :وكيـة ذلـك اي أبـة؟ قـال :م ـل قولـهَ :و ِ
َ
َ
َ َ
َ َ َْ
إَا أَ ْن َف ُقوا ل ْم ي ُ ِّْسفُوا َول ْم َي ْق ُ ُ
زك قوامزا وسـنة ،فعليـك ابحلسـنة بـ
َتوا فلسءفوا سي ة واقرتفوا سي ةَ ،وَن دزني َل ِ
ِ
ِ

السي ت واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 11ـ عن عبع الءمحن قال :سللغ أاب عبع

ذ
ُْ ُ َ ُ ْ ْ
ُ َ َ
اَّل َ
يزن
ون ق ِل ال َعف َو قال:
عن قوله :ي َ ْسئَلونك ما َا ين ِفق
ِ

ََْ ُ َْ ُْ ُ ََْ َ ُُْ َ َ ََْ َ َ
ِّسفوا ولم يقَتوا وَن دني َلِك قواما نزلغ هذه بعع هذه.
إَِا أنفقوا لم ي ِ

 111ـ يف كتاب اخلوال عن د بن عمء بن سعيع عن بعـم أ ـاابه قـال :سعـغ العيادـي وهـو يمـول :اسـتلذنغ
يف النفمة على العيال فمال :ب املكءوه  ،قـال :فملـغ :جعلـغ فـعاك ال و مـا أعـءف املكـءوه  ،فمـال:
الءضا
َ
ذ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ين إَا أنف ُقوا ل ْم ي ُ ِّْسفوا َول ْم يق ُ ُ
بلى يءمحك أما تعءف أن تعاىل كءه اوسءاف وكـءه اوقتـار ،فمـالَ :و ِ َ
َتوا َوَن
اَّل ِ
ِ
َ

َد ْ َ
ني َل ِ َك قواما .
 111ـ يف أ ول الكايف أبو على االدعءي عن د بن عبع اجلبار عن ابن فلـال عـن عبـع بـن إبـءاهيم عـن جعفـء
قال :أربعة ال يستجاب ام :رجل كان له مال فلفسعه فيمـول :أللهـم ارزقـين ،فيمـال :امل
بن إبءاهيم عن أيب عبع

َ َ
ََْ ُ َ ْ ُْ ُ ََ ْ َ ْ ُُ َ َ
َن َد ْ َ
آمءك ابالقتواد؟ امل آمءك ابو ـ ل؟ ث قـالَ :و ذ ِ َ
زني َلِزك قوامزا
ِّسزفوا ولزم يقزَتوا و
اَّلين ِإَا أنفقوا لزم ي ِ

واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 112ـ يف الكايف ععس من أ اابنا عـن أمحـع بـن أيب عبـع عـن احلسـن بـن إلبـوب عـن مالـك بـن عطيـة عـن عـامء
فمــال لــه أبــو عبــع  :اتــق وال تســءف وال تمــرت ولكــن ب ـ ذلــك
بــن جذاعــة قــال :جــا رجــل إىل أيب عبــع
ر

قواما ،إن التبذيء من اوسءاف ،قال تعاىل َوال ُتبَذ ْر َتبْ ِذيرا واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 113ـ علـي بـن إبـءاهيم عـن أبيـه وعـعس مـن أ ـاابنا عـن أمحـع بـن د ليعـا عـن ع مـان بـن عيسـى عـن إسـاق بـن
أنه قال :
عبع العزيز عن بعم أ اابه عن أيب عبع
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اا نكون يف طءيق مكـة فنءيـع اووـءاو فنطلـي وال يكـون معنـا تالـة نتـعلك هبـا مـن النـورس فنـعلك ابلـعقيق وقـع دخلـين مـن
ذلــك مــا أعلــم بــه؟ فمــال :خمافــة اوسـءاف؟ قلــغ نعــم :فمــال :لــيس فيمــا أ ــح البــعن إس ـءاف ،ان رمبــا أمــءو ابلنمــي
فيلغ ابلزيغ فلتعلك به ،امنا اوسءاف فيما أفسع املال وأضء ابلبـعن ،قلـغ :فمـا اوقتـار؟ قـال :أكـل اخلبـز وامللـح وأنـغ
تمعر على ألوه ،قلغ :فما الموع؟ قال :اخلبز واللام واللا واخلل والسمن ،مءس هذا ومءس هذا.
 114ـ عـعس مــن أ ــاابنا عـن أمحــع بــن أيب عبـع عــن أبيــه عـن الماســم بــن د اجلـوهءي عــن ليــل بـن ــاحل عــن
َ ذ
ََْ ُ َْ ُْ ُ ََْ َ ُُْ َ َ
َن َد ْنيَ
اَّل َ
ِّسفوا ولم يقَتوا و
ي
م
ل
وا
ق
ف
ن
أ
َا
إ
ين
هـذه اتيـة :و
عبع امللك بن عمءو األوول قال :ت أبو عبع
ِ
ِ
ِ
َ
يف كتابـه ،ث قـبم
َل ِ َك قوامزا قـال :فلخـذ قبلـة مـن ووـى وقبلـها بيـعه ،فمـال :هـذا اوقتـار الـذي ذكـءه
قبلــة اخــءى فــلرخى كفــه كلهــا ،ث قــال :هــذا اوسـءاف ث أخــذ قبلــة اخــءى فــلرخى بعلــها وأمســك بعلــها وقــال :هــذا
المواو.
 115ـ عنــه عــن أبيــه عــن د بــن عمــءو عــن عبــع
العيال؟ فمال :ما ب املكءوه اوسءاف واوقتار.

بــن أابن قــال :ســللغ أاب احلســن االول

عــن النفمــة علــى

َ َ
َ َ
َن َد ْ َ
زني َلِزك قوامزا
 :و

يف قـول
 116ـ أمحع بن د بن علي عن د بن سنان عن أيب احلسـن
َ َ ُُ َ ََ ُْ ْ َ َ
ََ ُْ
زد ُر ُه علـى قـعر عيالـه ومـ نتهم الـذ هـي ـ ل لـه واـم،
زَت ق
قـال :المـواو هـو املعـءوف ،لَع الم ِ
وس ِع قدره :ولَع المق ِ ِ
ذ
ُ ْ
َ رُ
اهلل َنفسا ِإال ما آتاها .
ال يُكلف
 117ـ عــعس مــن أ ــاابنا عــن ســهل بــن زايد وأمحــع بــن د عــن احلســن بــن إلبــوب عــن عبــع بــن ســنان يف قولــه
ذ

ََْ

َ

ُ

َ َْ

َ

َ ْ ُُ َ َ
ُ ْ ُْ
َن َد ْ َ
تبارك وتعـاىلَ :و ِ َ
ني َل ِ َك قوامزا فبسـط كفـه وفـءا أ ـابه ووباهـا دـي ا،
ِّسفوا ولم يقَتوا و
اَّلين ِإَا أنفقوا لم ي ِ
ُذ ْ
وعن قوله تعـاىل َوال تَبْ ُس ْطها ُك البَ ْس ِط فبسـط راوتـه وقـال :هكـذا ،وقـال :المـواو مـا خيـءج مـن بـ األ ـابا ويبمـى
يف الءاوة منه دي .

 118ـ علي بن إبءاهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسععس بن ـعقة قـال :دخـل سـفيان ال ـوري علـى أيب عبـع
فءأى عليه ثياب بيم كلهنا ألءقل
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البيم ( )1فمال له :إن هذا اللباس ليس من لباسك فمال له :اسا مـ ود مـا أقـول لـك ،فانـه خـو لـك عـاج وآجـ ،
كــان يف زمــان ممفــء جــعب ( )2فامــا إذا
إن أنــغ مــغ علــى الســنة واحلــق ومل متــغ علــى بععــة أخــربك أن رســول
أقبلـغ الــعنيا فــلوق أهلهـا هبــا أبءارهــا ال فجارهــا ،وم منوهـا ال منافموهــا ،ومســلموها ال كفارهــا ،فلمـا أنكــءو اي ثــوري فــو
انـ ملــا مـا تــءى مــا أتـى علــى منـذ عملــغ ــبال وال سـا وت يف مــاح وـق أمــءين أن أضــعه موضـعا إال وضــعته ،قــال:
وأ ه قوو ن يةهء الزهع ويععوا الناس أن يكونوا معهم على م ل الـذي هـم عليـه مـن التمشـة ( )3فمـالوا لـه :إن ـاوبنا
ووء عن ك مك ومل حيلءه وجة ،فمال ام فهاتوا وججكم فمالوا له :إن وججنا مـن كتـاب فمـال اـم :فـلدلوا هبـا
ْ َ
َ :و ُيززثرِ ُرون َلَع
فاهنــا أوــق مــا اتبــا وعمــل بــه ،فمــالوا :يمــول تبــارك وتعــاىل خمـربا عــن قــوو مــن أ ــااب النــن
َُ
َ ٌ
َ ُ َْ
َُْ
َ ُ ُ ُْ ْ ُ َ
َ
َ َ
زون فمـعل فعلهـم وقـال يف موضـا آخـء:
راصة َو َم ْن يُوق ش ذح نف ِسز ُِ فأو ِِزك هزم المف ِلح
أنف ِس ِه ْم َول ْو اكن بِ ِه ْم خ
َ

َُْ ُ َ
الط َ
ون ذ
عاآ َلَع ُحبر ُِ ِم ْس ِبينا َو َي ِتيما َوأ ِسريا فنان نكتفي هبذا ،فمال رجل مـن اجللسـا  :اا رأينـاكم تزهـعون
ويط ِعم
دعـوا عـنكم
يف االطعمة الطيبة وما ذلك أتمءون الناس ابخلءوج من أمواام و متتعوا أنتم منها فمال له أبو عبع
علم ما ينتفا به أخربون أيها النفء ألكم علم بناسخ المءآن من منسوخه وإلكمه من متشابه الذي يف م له ضـل مـن ضـل

وهلك من هلك من هذه االمة؟ فمالوا له :أو بعله فاما كلـه فـ  .فمـال اـم :فمـن هاهنـا أتيـتم ،وكـذلك أواديـا رسـول
إايا يف كتابــه عـن المــوو الـذين أخــرب عـنهم حبســن فعـاام فمــع كـان مباوــا جــاعزا ومل
وامـا مــا ذكـء مــن اخبـار
 ،وذلــك أن جــل وتمــعس أمــء خب ـ ف مــا عمل ـوا بــه فوــار أمــءه اســخا
يكون ـوا هن ـوا عنــه وث ـواهبم منــه علــى
لعملهم ،وكان هنى تبارك وتعاىل رمحة منه للم من ونةءا لكي ال يلءوا أبنفسهم وعياال م منهم اللعفة الوهار و
__________________
( )1الهءقل :المشءس امللتزقة ببيا البيم ،وقيل :البيا الذي ي كل.
( )2أقفء املكان :خ من املا والك والناس واجلعب :الماط.
( )3تمشة الءجل :قذر جادس ومل يتعهع النةافة .وأ ل المشة خشونة العيش ودعته.
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الولــعان والشــيخ الفــاين والعجــوز الكبــوس الــذين ال يوــربون علــى اجلــو  ،فــان توــعقغ بءأليفــي وال رأليــة ح ألــوه ضــاعوا

ذ
ََْ ُ
اَّل َ
ين إَِا أنفقوا
العزيز احلكيم ،قـالَ :و ِ

وهلكوا جوعا ،ث هذا ما نطق به الكتاب ردا لمولكم وهنيا عنه مفءوضا من
َ َ
َ ََْ
ل َ ْم ي ُ ِّْسفُوا َول َ ْم َي ْق ُ ُ
زك قوامزا فـ تـءون أن تبـارك وتعـاىل قـال ألـو مـا أرادكـم تـععون النـاس إليـه مـن
َتوا َوَن دني َل ِ
ِ
االثءس على أنفسهم ،وسى من فعل ما تععون إليه مسءفا ،ويف ألو آية مـن كتـاب يمـول :إنذ ُُ ال ُُي ُّ
ب ال ْ ُم ِّْسزفنيَ
ِ ِ
ِ
ِ
أن يءزقــه واحلــعيا

فنهــاهم عــن اوسـءاف وهنــاهم عــن التمتــو ،لكــن أمــء بـ أمـءين ،ال يعطــى ليــا مــا عنــعه ث يــععو
طويل أخذا منه موضا احلاجة.
عـن ذلـك فمـال :مـن اعطـى يف ألـو وـق فمـع
 119ـ يف جمما البيان روى عن معاذ أنه قـال :سـللغ رسـول
أسءف ،ومن منا من وق فمع قرت.
أنه قال :ليس يف امللكول واملشءوب سءف وان ك ء.
 111ـ وروى عن أمو امل من
أي
 111ـ وروى البخــاري ومســلم يف ــاياهما ابوســناد عــن عبــع بــن مســعود قــال :ســللغ رســول
الذنوب أعةم؟ قال :أن جتعل ت نعا وهو خلمك ،قال :قلغ :ث اي؟ قال أن تمتـل ولـعك خمافـة أن يطعـم معـك ،قلـغ:

َ
توـعيما َو ذ َ َ ْ ُ َ َ َ
آخ َ
زر اتيـة  112يف تفسـو
هلل ِإِلزا
ِ
اَّلين ال يزدعون مزع ا ِ

ث اي؟ قال :أن تزان وليلة جارك ،فلنزل
ْ
َ َ َ َُُْ َ ذْ َ ذ َذ َ ُ ذ
َ :و ذ َ َ ْ ُ َ َ َ
اهلل ِإال بِزاْل َ رق َوال
هلل ِإِلا آخر وال يقتلون اهفس ال ِِت حرآ
علي بن إبءاهيم واما قولـه
ِ
اَّلين ال يدعون مع ا ِ
َ
ْ
َْ ْ
َُْ َ
ون َو َم ْن يف َعل َل ِ َك يَل َق أراما وأ و واد من أودية جهنم مـن ـفء مـذاب قـعامها وـءس ( )1يف جهـنم ،يكـون فيـه مـن
يَّن
عبع ألو تعاىل ،ومن قتل النفس الذ وءو  ،ويكون فيه الزاس ويلاعة ام فيه العذاب.
 113ـ وعثين أيب عن احملمودي ود بن عيسى بن عبيع عن د بن إساعيل الءازي عن د بـن سـعيع ،أن حيـ بـن
أك م سلل موسى بن علي بن إلمع عن مساعل
__________________
( )1احلءس .األر ذاو أوجار سود.
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َ

ُ ْ

 :أ ْو يُ ََّ رو ُج ُه ْم َكرانا َو ِإنارا فهـل يـزوج
وفيه أخربا عن قـول
َ
 :امـا قولـه :أ ْو يُ َ
زَّ رو ُج ُه ْم
فسلل موسى أخاه أاب احلسـن العسـكءي ـلواو عليـه وكـان مـن جـواب أيب احلسـن:
ُ ْ
َكرانززا َو ِإنارززا  ،فــان تبــارك وتعــاىل يــزوج ذكـءان املطيعـ إا مــن احلــور ،وإاث املطيعــاو مــن االنــس مــن ذك ـءان
َ ْ
َْ ْ
املطيع  ،ومعاذ أن يكون اجلليل ع ما لبسغ على نفسك تطلل الءخوة الرتكاب املـثثَ ،و َم ْن يف َعل َلِك يَل َق
عبـاده الـذكءان وقـع عاقـل قومـا فعلـوا ذلـك،

َ
ُ َ ْ َُ َْ ُ َْ َ ْ َ َ َُْ
ُ
ْ
أراما يضاعف ه العذا يوآ ال ِقيام ِة وَيُل ِفي ُِ مهانا أي إن مل يتل.

 114ـ يف أ ــول الكــايف علــي بــن إب ـءاهيم عــن أبيــه عــن ابــن أيب عمــو عــن بعــم أ ــاابنا رفعــه قــال :إن

ذ
اَّليز َ
زن ال
اعطــى التــاعب ثـ ث خوــال لــو اعطــى خوــلة منهــا ليــا أهــل الســمواو واألر لنجـوا هبــا ،قولــه
َ :و ِ
َ ََْ َ
ْ
َ َ َ َُُْ َ ذْ َ ذ َذ َ ُ ذ
ُ َ ْ َُ
َْ ْ
ُ َ
َْ ُ َ َ َ
اهلل ِإال بِاْل َ رق َوال يَ َّْنون َو َم ْن يف َعل َلِك يلق أراما يضاعف ه
هلل ِإِلا آخر وال يقتلون اهفس ال ِِت حرآ
يدعون مع ا ِ
َُْ َ
َ
َ َ
ُل فيُ ُمهانا إ ذال َم ْن تا َ َو َ
ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُْ
اهلل َسيرئاته ْم َح َ
ك ُيبَ رد َُ ُ
نات َوَن
س
صاْلا فأو ِِ
آم َن َو َع ِمل ع َمل
ِ
العذا يوآ ال ِقيام ِة َوَي ِ ِ
ٍ
ِ
ِِ
ُ َ
اهلل غ ُفورا َر ِحيما .

 115ـ د بن حيـ عـن أمحـع بـن د عـن بكـء بـن ـاحل عـن احلسـن بـن علـي عـن عبـع بـن إبـءاهيم عـن علـي بـن
 :أربــا مــن كــن فيــه وكــان مــن قءنــه إىل قعمــه ذنــواب بــعاا
قــال :قــال رســول
علــي اللهــن عــن أيب عبــع
جل وعز وسناو :الوعا واحليا ووسن اخللق والشكء.

 116ـ يف إلاسن الربقي عنه عن ابن فلال عن علي بن عمبة عن أبيـه عـن سـليمان بـن خالـع قـال :كنـغ يف إلملـي
َ ذ َ َ ْ ُ َ
ون َم َ
هلل
ا
زع
اَّلين ال يزدع
اقءأ ،إذ ادان أبو عبع
 :اقءأ اي سليمان فاا يف هـذه اتايو الـذ يف آخـء تبـارك :و ِ
ِ
َ
ْ
َ َ َ َُُْ َ ذْ َ ذ َ َ ُ ذ
َُْ َ َ ْ ََْْ
َ ْ
َ
ر
ك يَلْ َ
زق أرامزا يُ
ضزاعف فمـال :هـذه
ِإِلا آخر وال يقتلون
اهفس ال ِِت ح ذرآ اهلل ِإال بِاْلَق َوال يَّنون َومن يفعل َل ِ
َ
فينا ،اما و لمع وعةنا وهو يعلم اا ال نزين ،اقءأ اي سليمان فمـءأو وـ انتهيـغ إىل قولـه :إ ذال َم ْن تا َ َو َ
آم َن َو َع ِمل
ِ
َُْ َ
َ
اهلل َسيرئاته ْم َح َ
ك ُيبَ رد َُ ُ
نات قال :
س
صاْلا فأو ِِ
ع َمل
ِ
ِ
ٍ
ِ
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قة هذه فيكم ،انه ي تى ابملـ من يـوو الميامـة وـ يوقـة بـ يـعي

فيكـون هـو الـذي يلـي وسـابه فيوقفـه علـى

سي اته دي ا دي ا ،فيمول :عملغ كذا يف يوو كـذا يف سـاعة كـذا فيمـول :اعـءف اي رب وـ يوقفـه علـى سـي اته كلهـا كـل
ذلــك يمــول عــءف ،فيمــول :ســرت ا عليــك يف الــعنيا واألفءهــا لــك اليــوو ،أبــعلوها لعبــعي وســناو قــال :فرتفــا ــايفته
َُْ َ َُ ر
اهلل َسزيرئاتهمْ
زد َُ ُ
 :فأو ِِزك يب
للناس فيمولون :سباان ما كانغ اـذا العبـع وال سـي ة واوـعس! فهـو قـول
ِِ

َ َ
نات .
حس ٍ
 117ـ يف كتـاب سـعع السـعود البـن طـاوس نمـ عـن تفسـو الكلـن قـال :ل ـما جعـل مطعـم بـن عيسـى بـن نوفـل
أنـه مــا
له مــه ووشــي إن هــو قتــل محـزس أن يعتمــه ،فلمــا قتلــه وقــعموا مكـة مل يعتمــه فبعــا ووشــي ولاعــة إىل النــن
مينعنــا مــن دينــك إال أننــا سعنــاك تم ـءأ يف كتابــك أن مــن يــععو مــا إاــا آخــء ويمتــل الــنفس ويــزين يلــق أ مــا وخيلــع يف
ذ

َ

َ
العذاب ،ونحن قع فعلنا هذا كله ،فبعا إليهم بموله تعاىل :إال َم ْن تا َ َو َ
صاْلا فمـالوا :تـاف أال
آم َن َو َع ِمل ع َمل
ِ
ِ
َ
ذ َ َْ ُ َْ ُْ َ َ ََْ ُ ُ َ
ون َلِك ل ِ َم ْن ي َ ُ
شزاء فمـالوا :تـاف أال نـعخل يف
نعمل احلا ،فبعـا إلـيهم ِإن اهلل ال يَ ِفر أن يْشك بِ ُِ ويَ ِفر ما د
ذ َ َ ْ ُ ُّ ُ َ َ
َ ذ َ َْ
زن َر ْ َ
ِسفُوا َلَع أَ ْن ُفسه ْم ال َت ْقنَ ُطوا م ْ
َ
عيعزا
زو
ن
اَّل
زر
ف
َ
ي
اهلل
ن
إ
هلل
ا
ة
ز
ْح
اَّلين أ
ِ
املشية فبعـا إلـيهم :يا ِعبا ِدي ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ

لووشــى قاتــل محــزس رضـوان عليــه :أليـل وجهــك عـ فــان ال أســتطيا النةــء إليــك،
فجــاؤا وأســلموا فمــال النــن
قــال :فلاــق ابلشــاو فمــاو يف اخلــرب ( )1هكــذا ذكــء الكلــن 118 ،ـ يف ع ـواح الل ــاىل وعــن أيب ذر قــال :قــال رســول
لى عليه وآله ي تى ابلءجل يوو الميامة فيمـال :اعءضـوا عليـه ـهار ذنوبـه وختبـل كبارهـا فيمـال :عملـغ يـوو كـذا وكـذا
وهو يمء ليس ينكء ،وهو مشفق من الكباعء أن جتي فاذا أراد خوا قال :أعطوه
__________________
( )1كذا يف النسخ وكلنه اسم مكان قال احلموي يف املعجم :اخلرب موضا على سنة أميـال مـن مسـجع سـعع بـن أيب وقـاة وفيهـا قوـور علـى طءيـق
احلـاج .اه ولكـن ذكـء يف أســع الهابـة أنـه قــال موسـى بـن عمبــة عـن ابـن دــهاب :مـاو ووشـي يف اخلمــء أخءجـه ال ثـة «انتهــى» وقـال ابـن وجــء يف
ذيل التهذيل يف تءلته :وكان مهءما ابخلمء وفء له عمء يف ألف ث ردها إىل ث مثاس بسبل اخلمء« .انتهى» فياتمل التواية.
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مكان كل سي ة وسنة ،فيمول :اي رب ح ذنوب ما رأيتهـا هنـا قـال :ورأيـغ رسـول

َُْ َ َُ ر ُ
ر
َ
َ
ْ
َ
ُ
نات .
ث ت  :فأو ِِك يبدَ اهلل سيئاتِ ِهم حس ٍ

 119ـ يف روضة الواعة للمفيـع وقـال
فمع بعل سي اتكم وسناو وألفء لكم ليعا.

 :مـا جلـس قـوو يـذكءون

ضـاك وـ بـعو نواجـعه،
إال ادى هبـم منـاد مـن السـما  :قومـوا

 121ـ يف أم ــاح دـ ــيخ الطاعف ــة ابس ــناده إىل د بـ ــن مس ــلم ال مفـ ــي ق ــال :س ــللغ أاب جعفـ ــء د ب ــن علـ ــي
َُْ َ َُ ر ُ
َ َ ُ َ ُ
ر
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
 :يـ تى ابملـ من
نات وَن اهلل غفورا ر ِحيما فمـال
عـن قـول
 :فأو ِِك يبدَ اهلل سيئاتِ ِهم حس ٍ
املذنل يوو الميامة و يوقة مبوقة احلساب فيكون تعاىل هـو الـذي يتـوىل وسـابه ال يطلـا علـى وسـابه أوـعا مـن
للكتبـة :بـعلوها وسـناو وأ هءوهـا للنـاس ،فيمـول النـاس وين ـذ:
الناس ،فيعءفه بذنوبه و إذا أقء بسي اته قال
ما كان اذا العبع سي ة واوعس ،ث امء به إىل اجلنة فهذا أتويل اتية وهي يف املذنب من ديعتنا خا ة.
 :وبنــا أهــل البيــغ يكفــء
قــال :قــال رســول
 121ـ وابســناده إىل الءضــا عــن أبيــه عــن جــعه عــن آابعــه
الــذنوب ويلــاعة احلســناو ،وان ليتامــل مــن إلبنــا أهــل البيــغ مــا علــيهم مــن مةــامل العبــاد ،إال مــا كــان مــنهم فيهــا
على إضءار و لم للم من  ،فيمول للسي او :كوين وسناو.
مـن االخبـار اوموعـة ،وهبـذا االسـناد قـال :قـال رسـول
 122ـ يف عيون األخبار يف ابب مـا جـا عـن الءضـا
لعبــعه املـ من فيمفــه علــى ذنوبــه ذنبــا ذنبــا ،ث يهفــء لــه ال يطلــا علــى ذلــك
 :إذا كــان يــوو الميامــة خيلــى
ملكا ممءاب وال نبيا مءس  ،ويسرت عليه ما يكءه أن يمة عليه أوع ،ث يمول لسي اته :كوين وسناو.
 123ـ ويف ابب استســما املــلمون ابلءضــا
 :بل قع رى وال
وكيغ؟ فمال رسول

عنــه

قيــل :اي رســول
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هلــك فـ ن ،يعمــل مــن الــذنوب كيــغ

خيتم

تعاىل عمله إال ابحلس  ،وسيماو

عنه السي او ويبعاا وسـناو ،انـه كـان مـءس ميـء يف طءيـق عـء لـه مـ من

قع انكشفغ عورته وهو ال يشـعء فسـرتها عليـه ومل خيـربه هبـا خمافـة أن خيجـل ،ث إن ذلـك املـ من عءفـه يف مهـواه فمـال لـه:
أجــزل لــك ال ـواب ،وأكــءو لــك املــثب ،وال اقشــك احلســاب فاســتجاب لــه فيــه ،فهــذا العبــع ال خيــتم لــه إال خبــو
 ،فلــم او عليــه
هبــذا الءجــل فتــاب وأاب واقبــل علــى طاعــة
بــععا ذلــك امل ـ من فاتوــل قــول رســول
يف إثءهم لاعة ذلك الءجل أوعهم فاستشهع فيهم.
سبعة أايو و األو على سءل املعينة ( )1فوجه رسول
فملـغ :جعلــغ
 124ـ يف كتـاب علـل الشـءاعا ابسـناده إىل إســاق الممـى قـال :دخلـغ علــى أيب جعفـء البـاقء
فــعاك فمــع ارى امل ـ من املووــع الــذي يمــول بمــوح ويــعين بــواليتكم ولــيس بيــين وبينــه خ ـ ف ،يشــءب املســكء ويــزين
ويلــوا ،وآتيــه يف واجــة واوــعس فل ــيبه معــبس الوجــه كــاحل الل ــون ( )2ثمــي يف و ــاجذ بطي ــا فيه ــا ،وقــع أرى النا ــل
املخــالة ملــا اا عليــه ( )3ويعــءفين بــذلك فثتيــه يف واجــة فل ــيبه طلــق الوجــه وســن البشــء ،مســءعا يف وــاجذ ،فءوــا هبــا،
حيل قلاها ،ك و الولوس ،ك و الووو ك و الوعقة ،ي دى الزكاس ويستود في دي االمانة؟ قال :اي إسااا لـيس تـعرون
ل ـما كـان متفـءدا ابلووعانيـة ابتــعأ
مـن أيـن أوتيـتم؟ قلـغ :ال و جعلــغ فـعاك أت ختـربين؟ فمـال :اي إسـااا إن
األدــيا ال مــن دــي فــلجءى املــا العــذب علــى ار طيبــة طــاهءس ســبعة أايو مــا لياليهــا ث نلــل املــا عنهــا ( )4فمــبم
قبلة من فا ذلك الط وهي طينة أهل البيغ ث قبم قبلة مـن تلـك الطينـة وهـي طينـة دـيعتنا ،ث ا ـطفاا لنفسـه،
فلو أن طينة ديعتنا تءكغ كما تءكغ طينتنا ملا زن أوع منهم وال سءا
__________________
( )1السءل :املال الساعم.
( )2عبس وجهه مبع كلح وهو اوفءاا يف التعبيس وقيل :الكلول يف األ ل :بعو األسنان عنع العبوس.
( )3ويف املوعر «ملا آتى عليه» والةاهء هو املختار.
( )4نلل عنه الباء :نزل ماؤه ونشة.
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وال الا وال دــءب اخلمــء وال ارتكــل دــي ا ــا ذكــءو ،ولكــن

اجــءى املــا املــاحل علــى ار ملعونــة ســبعة أايو

ولياليها ث نلل املا عنها ،ث قبم قبلـة وهـي طينـة ملعونـة مـن محـل مسـنون وهـي طينـة خبـال وهـي طينـة أعـعاعنا ،فلـو
تـءك طينـتهم كمـا أخـذها مل تـءوهم يف خلـق اتدميـ ومل يمـءوا ابلشـهادت  ،ومل يوـوموا ومل يوـلوا ومل يزكـوا ومل
أن
حيجوا البيغ ،ومل تءوا أوـعا مـنهم حبسـن خلـق ،ولكـن تبـارك وتعـاىل لـا الطينتـ  :طينـتكم وطينـتهم فخلطهـا وعءكهـا
عءك األدمي ( )1ومزجها ابملاع  ،فما رأيغ من أخيك امل من من دء لوا ( )2أو زا أو دـي ـا ذكـءو مـن دـءب مسـكء
أو ألــوه فلــيس مــن جوهءيتــه وال مــن اميانــه امنــا هــو مبســاة النا ــل اجــرتل ( )3هــذه الســي او الــذ ذكــءو ،ومــا رأيــغ مــن
النا ــل مــن وســن وجهــه ووســن خلــق أو ــوو أو ــلوس أو وـ بيــغ أو ــعقة أو معــءوف فلــيس مــن جوهءيتــه ،امنــا
تلك األفاعيل من مساة االميـان اكتسـبها وهـو اكتسـاب مسـاة االميـان قلـغ :جعلـغ فـعاك فـاذا كـان يـوو الميامـة فمـه؟
مســاة االميــان مــنهم
قــال ح :اي إســااا ال امــا اخلــو والشــء يف موضــا واوــع ،إذا كــان يــوو الميامــة نــز
فءدها إىل ديعتنا ،ونز مساة النا ل جبميا ( )4ما اكتسبوا من السي او فءدها على أععاعنا وعاد كـل دـي إىل عنوـءه
االول الــذي منــه كــان ابتــعأ ،أمــا رأيــغ الشــمس إذا هــي بــعو أت تــءى اــا دــعاعا زاجـءا متوـ هبــا أو ابعنــا منهــا؟ قلــغ:
جعلـغ فــعاك الشـمس إذا ألءبــغ بـعا إليهــا الشـعا كمــا بـعا منهــا ،ولــو كـان ابعنــا منهـا ملــا بـعا إليهـا ،قـال :نعــم اي إســاق
كل دي يعود إىل جوهءه الذي منه بعا ،قلـغ :جعلـغ فـعاك ت خـذ وسـنا م فـرتد إلينـا وتوخـذ سـي اتنا فـرتد إلـيهم قـال:
أي و الذي ال إله إال هو ،قلغ :جعلغ فعاك أخذ ا
__________________
( )1عءك األدمي :دلكه.
( )2ويف املوعر «من دء لفظ» مكان «من دء لوا».
( )3اجرتل مبع اكتسل.
( )4ويف بعم النسخ «اتما» بعل «جبميا» واملختار هو الةاهء املوافق للموعر.
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َُْ َ َُ ر
زد َُ اهللُ
قال :نعم اي إساق :قلغ :أي مكان قـال ح :اي إسـااا مـا تتلـو هـذه اتيـة فأو ِِزك يب
من كتاب
َ
َ َ
َ ر ْ َ َ
َن ُ
اهلل غ ُفورا َر ِحيما فلم يبعل سي ا م وسناو و يبعل لكم.
نات و
سيئاتِ ِهم حس ٍ

 125ـ أيب قــال :وــعثنا ســعع بــن عبــع عــن د بــن أمحــع الســياري قــال وــعثنا د بــن عبــع بــن مه ـءان
 :اي
الكويف قال :وعثين ونان بن سعيء عن أبيـه عـن أيب إسـاق اللي ـي قـال قلـغ اليب جعفـء د بـن علـي البـاقء

بـن رسـول ان أجـع مــن دـيعتكم مـن يشــءب اخلمـء ويمطـا الطءيـق وخييــة السـبيل ويـزين ويلــوا واكـل الـءاب ويءتكــل
الفواوش ويتهاون ابلولوس والوياو والزكاس ويمطا الءوم واتى الكباعء ،فكية هذا ومل ذلك فمـال :اي إبـءاهيم هـل خيـتل
يف عرك دي ألو هذا قلغ :نعم اي ابـن رسـول اخـءى أعةـم مـن ذلـك ،فمـال :ومـا هـو اي أاب إسـااا قـال :قلـغ:
اي ابــن رســول وأجــع مــن أعــعاعكم ومــن ا ــبيكم مــن يك ــء مــن الوــلوس ومــن الوــياو وخيــءج الزكــاس ويتــابا ب ـ احل ـ
والعمــءس وحيــم علــى اجلهــاد واثــء علــى الــربد وعلــى ــلة األروــاو ويملــى ومــوا إخوانــه ويواســيهم مــن مالــه ،ويتجنــل
دءب اخلمء والزا واللواا وسايء الفواوش فمم ذلك ومل ذاك فسءه ح اي ابن رسول وبءهنه وبينه فمع و ك ـء فكـءي
واسـهء ليلـى وضـاا ذرعـي ( )1قـال :فتبسـم ـلواو عليـه ث قـال :اي إبـءاهيم خـذ إليـك بيـاا دـافيا فيمـا سـللغ وعلمــا
مكنوا من خزاعن علم وسـءه ،أخـربين اي إبـءاهيم كيـة جتـع اعتمادمهـا؟ قلـغ :اي ابـن رسـول أجـع إلبـيكم ودـيعتكم
على ما فيه ا و فته من أفعاام لو أعطى أوعهم ما ب املشءا واملهءب ذهبا وفلـة أن يـزول عـن واليـتكم ملـا فعـل وال
عــن إلبــتكم إىل مـواالس ألــوكم واىل إلبــتهم مــا زال ،ولــو ضـءبغ خيادــيمه ( )2ابلســيوف فــيكم ولــو قتــل فــيكم مــا ارتــع وال
رجــا مــن إلبــتكم وواليــتكم ،وأرى النا ــل علــى مــا هــو عليــه ــا و ــفته مــن أفعــاام لــو اعطــى أوــعهم مــا ب ـ املشــءا
واملهءب ذهبا و
__________________
( )1ضاا ابألمء ذرعا :ضعفغ طاقته ومل اع من املكءوه فيه خملوا ،وأ ل الذر بسط اليع ،فكلنك تءيع معدو يعي إليه فلم تنله.
( )2اخلياديم لا اخليشوو :أقوى األنة وقع مء.
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فلة أن يزول عن إلبة الطواأليغ ومواال م إىل مواالتكم ما فعل وال زال ولو ضءبغ خيادـيمه ابلسـيوف فـيهم ،ولـو قتـل
فيهم ما ارتع وال رجا وإذا سا أوعهم منمبة لكم وفل ا لز من ذلـك وتهـو لونـه وراى كءاهـة ذلـك يف وجـه ،وبهلـا
ث قال :اي إبءاهيم هاهنا هلكغ العاملة النا ـبة تَ ْرىل نارا حاميَة ت ُ ْسز م ْ
زن
لكم وإلبة ام ،قال :فتبسم الباقء
ِ
ِ
ْ
ُ
َ
َ
َْ
َ :وقد ْمنا إىل ما َعملوا م ْن َع َمل ف َ
ع َعل ُ
ناه َهبزاء َمنْثُزورا وحيـك اي إبـءاهيم أتـعري
ني آ ِنيَ ٍة  ،ومن ذلك قال
ِ ِ
ِ
ع ٍ
ٍ

ما السبل والموة يف ذلك وما الـذي قـع خفـي علـى النـاس منـه قلـغ :اي ابـن رسـول فبينـه ح وادـءوه وبءهنـه قـال :اي
خلـق األدـيا مـن دـي
إبءاهيم إن تبارك وتعاىل مل يزل عاملا قـعميا خلـق األدـيا ال مـن دـي  ،ومـن زعـم أن
فمع كفء ،ألنه لو كان ذلك الشي الذي خلق منه األديا قـعميا معـه يف أزليتـه وهويتـه كـان ذلـك الشـي أزليـا ،بـل خلـق
أرضــا طيبـة ث فجـء منهــا مـا عـذاب زالال ،فعــء عليهـا واليتنـا أهــل
األدـيا كلهـا ال مـن دــي و ـا خلـق
البيغ فمبلتها ،فلجءى ذلك املا عليها سبعة أايو و طبمها وعمها ث نلل ذلك املا عنها ( )1فلخـذ مـن ـفوس ذلـك
 ،ث أخــذ ثمــل ذلــك الطـ فخلــق منــه دــيعتنا ولــو تــءك طيــنكم اي إبـءاهيم كمــا تــءك
الطـ طينــا فجعلــه طـ االعمــة
بعــع
طينتــا لكنــتم ونحــن دــي ا واوــعا ،قلــغ :اي ابــن رســول فمــا فعــل بطينتنــا؟ قــال :أخــربك اي إب ـءاهيم ،خلــق
ذلــك أرضــا ســبخة خبي ــة منتنــة ،ث فجــء منهــا مــا ا أجاجــا آســنا ماحلــا ( )2فعــء عليهــا واليتنــا أهــل البيــغ فلــم تمبلهــا،
فــلجءى ذلــك املــا عليهــا ســبعة أايو وـ طبمهــا وعمهــا ،ث نلــل ذلــك املــا عنهــا ث أخــذ مــن ذلــك فخلــق منــه الطهــاس
وأعمتهم ،ث مزجـه ب مـل طينـتكم ولـو تـءك طينـتهم علـى والـه ومل ميـزج بطينـتكم مل يشـهعوا الشـهادت وال ـلوا وال ـاموا
وال زكوا وال وجوا وال أدوا امانة وال أدبهوكم يف الوور ،وليس دي أكرب على املـ من أن يـءى ـورس عـعوه م ـل ـورته،
قلغ :اي ابن رسول فما
__________________
( )1أي ألار.
( )2اتسن :املتهو الطعم.

38

نا ابلطينت ؟ قال :مزج بينهما ابملا االول واملا ال اين ث عءكهما عءك األدمي ،ث أخذ مـن ذلـك قبلـة فمـال :هـذه إىل
اجلنة وال أابح ،وأخذ قبلة اخـءى وقـال :هـذه إىل النـار وال أابح ،ث خلـط بينهمـا فوقـا مـن سـنخ ( )1املـ من وطينتـه علـى
سنخ الكافء وطينته ،ووقا من سنخ الكافء وطينته على سنخ امل من وطينته ،فما رأيته من ديعتنا من زا أو لـواا أو تـءك
لوس أو ياو أو و أو جهاد أو جنايـة أو كبـوس مـن هـذه الكبـاعء فهـو مـن طينـة النا ـل وعنوـءه الـذي قـع مـزج فيـه،
الن من سنخ النا ل وعنوءه وطينته اكتساب املثث والفواوش والكباعء ،وما رأيـغ مـن النا ـل وموا بتـه علـى الوـلوس
والوياو والزكاس واحل واجلهاد وأبواب الرب فهو من طينة امل من وسـنخه الـذي قـع مـزج فيـه ،الن مـن سـنخ املـ من وعنوـءه
قـال :اا [ ]
وطينته اكتساب احلسناو وادتهال اخلو واجتناب املـثث ،فـاذا عءضـغ هـذه األعمـال كلهـا علـى
عــعل ال أجــور ،ومنوــة ال أ لــم ،ووكــم ال أويــة وال أميــل وال ادــطط ،أحلم ـوا األعمــال الســي ة الــذ اجرتوهــا امل ـ من
بسنخ النا ل وطينته ،وأحلموا األعمال احلسنة الذ اكتسبها النا ل بسنخ امل من وطينته ،ردوها كلهـا إىل أ ـلها ،فـاين
اا ال إله إال أا عامل السء وأخفي ،واا املطلـا علـى قلـوب عبـادي ال أويـة وال أ لـم وال ألـزو أوـعا إال مـا عءفتـه منـه
قبل أن أخلمه.

َ َ َ
َْ
هلل أن
أيـة آيـة؟ قـال :قولـه تعـاىل :قزاَ معزاَ ا ِ

ث قال الباقء  ،اي إبءاهيم اقءأ هذه اتية قلغ :اي ابن رسـول
َ
َْ ُ َ ذ َ ْ َ َ ْ
ْ َ ذ
ُ َ
زدنا َم َ
ون هـو يف الةـاهء مـا تفهمونـه ،هـو و يف البـاطن هـذا بعينـه اي
تاعنزا ِعنزد ُه ِإنزا ِإَا لظزالِم
نأخذ ِإال مزن وج
إبـءاهيم ،إن للمــءآن ــاهءا وابطنــا وإلكمــا ومتشــاهبا واســخا ومنســوخا ث قــال :أخــربين اي إبـءاهيم عــن الشــمس إذا طلعــغ
وبعا دعاعها يف البلعان أهو ابعن مـن المـءة؟ قلـغ :يف وـال طلوعـه ابعـن ،قـال :ألـيس إذا ألابـغ الشـمس اتوـل ذلـك
يعود كل دي إىل سنخه وجوهءه وأ له ،فـاذا كـان يـوو الميامـة نـز
،
__________________
( )1السنخ ـ ابلكسء ـ :األ ل.
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طينـة النا ـل مـا أثمالـه وأوزاره مـن املـ من

فيلامهــا كلهــا ابلنا ــل ،وينــز ســنخ امل ـ من وطينتــه مــا وســناته وأب ـواب مــن بــءه واجتهــاده مــن النا ــل فيلامهــا كلهــا
ابمل من افرتى هاهنا لما أو ععواا؟ قلـغ :ال اي بـن رسـول  ،قـال :هـذا و الملـا الفا ـل واحلكـم المـاطا والعـعل
البـ ال يســلل عمــا يفعــل وهــم يســللون هـذا اي إب ـءاهيم ،احلــق مــن ربــك وال تكــن مــن املم ـرتين ،هــذا مــن وكــم امللكــوو
وــ
قلـ ــغ :اي بـ ــن رسـ ــول ومـ ــا وكـ ــم امللكـ ــوو؟ قـ ــال :وكـ ــم ووكـ ــم أنبياعـ ــه ،وقوـ ــة اخللـ ــء وموسـ ــى
َ

َ

َ ُ

َ

ذ َ
َّب َلَع ما ل ْم َت ْط بزُ ُخ ْ
ك ل ْن ت ْستَط َ
ِع َص َّْبا َوكيْ َف تَ ْر ُ
يع َم َ
زَّبا افهـم اي إبـءاهيم واعمـل .أنكـء
استوابه ،فمال :إِن
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ ُ ُ َ ْ َْ
() 1
زري امنـا فعلتـه عـن أمـء
موسى على اخللء واستفةا أفعاله و قـال لـه اخللـء :اي موسـى ما فعلتزُ عزن أم ِ
مــن رد منهــا وءفــا فمــع كفــءوا دــءك ورد علــى
 ،مــن هــذا ،وحيــك اي إبـءاهيم قــءآن يتلــى واخبــار تـ ثء عــن
.

قــال اللي ــي :فكــلين مل اعمــل اتايو واا أقءأهــا أربعـ ســنة إال ذلــك اليــوو .فملــغ :اي ابــن رســول مــا أعجــل هــذا
ت خذ وسناو أععاعكم فـرتد علـى دـيعتكم وت خـذ سـي او إلبـيكم فـرتد علـى مبهلـيكم؟ قـال :أي و الـذي ال إلـه إال
هو فالق احلبة وابرئ النسمة وفاطء األر والسما  ،ما أخربتك وال أنبلتك إال ابلوعا ،ومـا لمهـم ومـا بةـ و
للعبيــع ،وان مــا أخربتــك ملوجــود يف المــءآن كلــه قلــغ :هــذا بعينــه ،يوجــع يف الم ـءان؟ قــال :نعــم يوجــع يف أك ــء مــن ث ث ـ
َ َ ذ َ َ
ك َف ُ
زروا
اَّليزن
موضعا يف المءآن ،أ ل أن اقء ذلك عليك قلغ :بلى اي ابن رسول فمال :قال
 :وقاَ ِ
ذ
ذ
َ ْ َ
َ ْ ْ ْ َ
ُ ْ ْ َ ْ ذُ ْ َ ُ َ ََ ْ
ُ
ُ
ين َ
حملُ ذ
َّل َ
زن
زن خطايزاهم ِمزن
آمنُوا ات ِب ُعوا َس ِبيلنا َوهَح ِمل خطاياك ْم َوما ه ْم ِِبا ِم ِلني ِم
لِ ِ
َش ٍء ِإنهزم لاك َِبزون وْلَ ِ
َ ْ
زار ُه ْم اكملَة يَ ْ
أَرْقال َ ُه ْم َوأَرْقاال َم َع أَرْقاله ْ
حملُوا أَ ْو َ
زو َآ
ْل
:
ـال
ق
.
ـول
س
ر
ـن
ب
ا
اي
بلى
:
قلغ
؟
اهيم
ء
إب
اي
يعك
ز
أ
ية
ات
م
ِ
ِ ِ
ِِ
ذ َ ُ ُّ َ ُ ْ َ ْ ْ َ
َ َ ُ َ
ْ َ
يامة َو ِم ْن أَ ْ
اَّلين ي ِضلونهم بَِ ِري ِعل ٍم أال ساء ما ي َِّرون  .أ ل أن أزيعك؟ قلغ :بلـى اي ابـن رسـول قـال:
و
زار ِ
ال ِق ِ
ِ
َ َ ُ َ ُ
َُْ َ
اهلل َسيرئاته ْم َح َ
ك ُيبَ رد َُ ُ
اهلل غفورا َر ِحيما
نات وَن
س
فأو ِِ
ِ
ٍ
ِ

__________________

( )1استفةا األمء :وجعه فةيعا دنيعا.
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يبعل

سي او ديعتنا وسناو ،ويبـعل

وسـناو أعـعاعنا سـي او ،وجـ ل

ووجـه

إن هـذا ملـن ععلـه وانوـافه

ال راد لملاعه وال معمل حلكمه وهو السميا العليم ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 126ـ يف تفســو علــي بـن إبـءاهيم ووــعثين أيب عـن جعفــء وإبـءاهيم عـن أيب احلســن الءضــا ـلواو عليــه قــال :إذا
امل ـ من ب ـ يعيــه وعــء عليــه عملــه فينةــء يف ــايفته ،فــلول مــا يــءى ســي اته فيتهــو
كــان يــوو الميامــة أوقــة
لــذلك لونــه وتءتع ــع فءاعوــه ،ث تعــء علي ــه وســناته فتفــءل ل ــذلك نفســه فيم ــول

 :ب ــعلوا ســي ا م ( )1وس ــناو

َ
وأ هءوها للناس ،فيبعل ام فيمول الناس :اما كان ا ال سي ة واوعس؟ وهو قولـه تعـاىل :إ ذال َم ْن تا َ َو َ
آم َن َو َع ِمزل
ِ
َُْ َ َُ ر ُ
َ ذُ َ
َ
ر
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
هلل متابزا يمـول :ال يعـود إىل دـي
ع َمل
ِ
نات إىل قولـه :فإِنُ يتزو إىل ا ِ
صاْلا فأو ِِك يبدَ اهلل سيئاتِ ِهم حس ٍ

من ذلك إبخ ة ونية ادقة.
ذ

ْ

َ َ َ َ ُ َ
الَّ َ
ون ُّ
ور قال :الهنا وجمالسة أهل اللهو.
اَّلين ال يشهد
 127ـ وقوله
و ِ
 128ـ يف الكايف أبو على االدعءي عـن د بـن عبـع اجلبـار عـن ـفوان عـن أيب أيـوب اخلـزاز عـن د بـن مسـلم عـن
َْ َ ُ َ
الَّ َ
ون ُّ
ور قال :الهنا.
 :ال يشهد
يف قوله
أيب الوبال عن أيب عبع

 129ـ علي بن إبءاهيم عن أبيه عن ابن أيب عمو عن أيب أيوب عن د بن مسـلم وأ الوـبال الكنـاين عـن أيب عبـع
َ ذ َ َْ َ ُ َ
الَّ َ
ون ُّ
ور قال :الهنا.
اَّلين ال يشهد
يف قوله
 :و ِ
َ ذ َ َْ َ ُ َ
الزَّ َ
ون ُّ
ور أي جمـالس الفسـاا وال حيلـءون الباطـل وقيـل :هـو الهنـا
اَّليزن ال يشزهد
 131ـ يف جوامـا اجلـاما و ِ
 .ويف مواعظ عيسى بن مءمي  :إايكم وجمالس اخلطاع .
وروى ذلك عن السيعين الباقء والوادا
َ ذ َ َْ َ ُ َ
زَّ َ
ون الز ُّ
ور وقيــل :هــو الهنــا وهــو املــءوي عــن أيب جعفــء وأيب عبــع
اَّليززن ال يشززهد
 131ـ يف جممــا البيــان و ِ
.
__________________

( )1ويف بعم النسخ «سي اته».
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 132ـ يف إلاسن الربقي عنه عن ابن فلال عن علي بن عمبة عن أبيه عن سليمان ابـن خالـع قـال :كنـغ يف إلملـي
 :اقــء اي ســليمان فــاا يف هــذه اتايو الــذ يف آخــء تبــارك إىل قولــه :قــال :ث :قـءأو وـ
اقـءأ إذ ادان أبــو عبــع
ذ
ذ
ْ
َ َ َْ َ ُ َ
الَّ َ
ون ُّ
ور َو ِإَا َم ُّروا بِاللَ ِو َم ُّروا ِكراما فمال :هذه فينا.
اَّلين ال يشهد
انتهيغ إىل قوله :و ِ
ذ
زروا بزالل َْو َم ُّ
 133ـ يف جمما البيـان َوإَا َم ُّ
زروا ِكرامزا وقيـل :هـم الـذين إذا أرادوا ذكـء الفـءج كنـوا عنـه عـن أيب
ِ
ِ
ِ

جعفء .
 134ـ يف الكايف سـهل بـن زايد عـن سـعيع بـن جنـال عـن محـاد عـن أيب أيـوب اخلـزاز قـال :نزلنـا املعينـة فلتينـا أاب عبـع
فمال لنا :اين نزلتم؟ قلنا على ف ن اول الميان ( )1فمـال :كونـوا كءامـا فـو مـا علمنـا مـا أراد بـه و ننـا انـه
يف
يمــول :تفلــلوا عليــه ،فعــعا إليــه فملنــا :اا ال نــعري مــا أردو بمولــك :كون ـوا كءامــا ،فمــال :امــا سعــتم قــول
ذْ
كتابهَ :و ِإَا َم ُّروا بِاللَ ِو َم ُّروا ِكراما

 135ـ يف عيــون األخبــار ابســناده إىل د بــن أيب عبــاد وكــان مشــتهءا ابلســما ويشــءب النبيــذ ،قــال :ســللغ الءضــا
يمــولَ :وإَا َم ُّ
ززروا
عــن الســما فمــال :ألهــل احلجــاز رأى فيــه وهــو يف ويــز الباطــل واللهــو أمــا سعــغ
ِ

ذْ

بِاللَ ِو َم ُّروا ِكراما .
 136ـ يف أ ــول الكــايف علــي بــن إبـءاهيم عــن أبيــه عــن بكــء بــن ــاحل عــن الماســم ابــن بءيــع قــال :وــعثنا أبــو عمــءو
علـى السـما أن يتنـزه عـن االسـتما إىل مـا
وذكـء وـعي ا طـوي يمـول فيـه  :وفـء
الـزبوي عـن أيب عبـع
ََ ْ َ ذَ
ززََّ
عنــه ،واو ــها إىل مــا أســخط فمــال يف ذلــك .وقززد ن
وــءو وأن يعــء عمــا ال حيــل لــه ــا هنــى
َ

ْ

ذْ

َ ْ ُ
زروا بزاللَو َم ُّ
 :وقـالَ :وإَا َم ُّ
زروا ِكرامزا فهـذا مـا فـء علـى السـما مـن
ك ْم ِِف ال ِبتا ِ إىل أن قـال
علي
ِ
ِ
ِ
االميان أن ال يوهي إىل ما ال حيل له وهو عمله وهو من االميان.
 137ـ يف روضة الكايف علي بن د عن علي بن العباس عن د بن زايد

__________________
( )1الميان لا المينة :اجلارية املهنية.
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عن أيب بوو قال :سـللغ أاب عبـع

ين إَا َُ رك ُروا بآيات َر ربه ْم ل َ ْم ََي ُّروا َعلَيْهزا ُص ًّ
َو ذ ِ َ
زما
ِ
اَّل ِ
ِ ِ ِ

عـن قـول

َو ُع ْميانا قال مستبوءين ليسوا بشكاك.
 138ـ يف إلاسن الربقي عنه عن ابن فلال عن علي بن عمبة عن أبيـه عـن سـليمان بـن خالـع قـال :كنـغ يف إلملـي
ذ
اَّل َ
يزن إَِا
اقءأ إذ ادان أبو عبع
اقءأ اي سليمان فاا يف هـذه اتايو الـذ يف آخـء تبـارك إىل قولـه :ث قـءأوَ :و ِ
ذ
ُ ر
َر ْ َْ َ
َ َ ْ ُ ًّ ُ ْ
اَّل َ
يزن
َي ُّروا عليها صما َوعميانا فمـال :هـذه فـيكم إذا ذكـء فلـلنا مل تشـكوا ،ث قـءأوَ :و ِ
آيات رب ِهم لم ِ
َك ُروا بِ ِ
َُ ُ َ َذ َ ْ َ ْ َ
َُرذ ُذَ َ ْ
ْ
ُ
ني إىل آخء السورس .فمال :هذه فينا.
واجنا وَرياتِنا قرة أع ٍ
يقولون ،ربنا هب ها ِمن أز ِ
ْ َْ
َ ْ َ
واجنزا
 139ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم قـال :وقـءئ عنـع أيب عبـع
« :والـذين يمولـون :هزب هزا ِمزن أز ِ
ُذَ َ ُْ َ ْ
اج َعلْنا للْ ُم ذتق َ
َُرذ
ني ِإماما فمـال :قـع سـللوا عةيمـا أن اعلهـم للمتمـ أعمـة ،فميـل لـه :كيـة هـذا
ني و
ِ ِ
وَرياتِنا قرة أع ٍ

اي ابن رسول ؟ قال :امنا انزل « :الذين يمولون ربنا هل لنا من أزواجنا وذرايتنا قءو أع واجعل لنا املتم إماما.
 943ـ وعثنا د بن أمحع قال :وـعثنا احلسـن بـن د عـن محـاد عـن أابن ابـن تهلـل قـال :سـللغ أاب عبـع
َُرذ ُذَ َ ُْ َ ْ
ذ َ َُ ُ َ
ون َر ذبنا َه ْ
ب َها م ْن أَ ْ
اج َعلْنا للْ ُم ذتق َ
زني ِإمامزا قـال :نحـن
و
ني
ع
أ
ة
ر
ق
نا
ت
ا
ي
ر
َ
و
نا
واج
ز
اَّلين يقول
:
عن قـول
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ

هم أهل البيغ.
َ ْ
اج َعلْنززا للْ ُم ذتقز َ
زني
و
 141ـ وروى ألــوه أن «أزواجنــا» خعاــة «وذرايتنــا» فاطمــة و «قــءس أعـ » احلســن واحلسـ
ِ ِ
ِإماما علي بن أيب طالل واالعمة لواو عليهم .انتهى.
َ ْ
اج َعلْنا للْ ُم ذتق َ
ني ِإماما فمال  :إايا ع .
يف قوله :و
 142ـ يف جواما اجلاما وعن الوادا
ِ ِ
أنه قال :هذه فينا.
 143ـ وروى عنه
َ ْ
اج َعلْنا للْ ُم ذتق َ
ني ِإماما فمال
 944ـ وعن أيب بوو قال :و
ِ ِ
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 :سللغ

ربك عةيما امنا هي واجعل لنا من املتم له إماما.
 :وفغ اجلنـة ابملكـاره ،ووفـغ النـار ابلشـهواو ،قـال
 145ـ يف روضة الواعة للمفيع قال رسول
تعاىل لعاود  :وءاو على كل قلل عامل إلل للشهواو أن اجعله إماما للمتم .
 146ـ يف كتاب املناقل البن دهء آدوب أبو الفلل بن دك عن سـفيان عـن األعمـش عـن مسـلم بـن البطـ عـن
َ ذ َ َُ ُ َ َذ َ ْ َ ْ َ
َُ
ْ
ذ
ر
واجنا وَرياتِنا اتيـة قـال :هـذه اتيـة و خا ـة
سعيع بـن جبـو يف قولـه تعـاىل :و ِ
اَّلين يقولون ربنا هب ها ِمن أز ِ
ْ َْ
َذ َ ْ َ
واجنزا يعـ فاطمـة «وذرايتنـا» احلسـن
يف أمو امل من علـى
 ،كـان أك ـء دعاعـه يمـول :ربنزا هزب هزا ِمزن أز ِ

واحلس «قءس أع » قال أمو امل من و ما سـللغ ريب ولـعا نلـو الوجـه وال سـللته ولـعا وسـن المامـة ،ولكـن سـللغ
َ ْ
اج َعلْنززا للْ ُم ذتقز َ
زني
ريب ولــعا مطيعـ ت خــاعف وجلـ منــه ،وـ إذا نةــءو إليــه وهــو مطيــا ت قــءو بــه عيــين قــال :و
ِ ِ

ُْ َ ُْ َ ْ َ َُْْ َ
زة بمزا َص َ ُ
زَّبوا
ِإماما قال :نمتعي مبن قبلنا من املتم فيمتعى املتمون بنا من بععا ،وقال :أو ِِك جزَّون الَرف ِ
َ
ين فيهزا َح ُسزنَ ْ
زو َن فيهززا َ ذ
َ
يعـ علـي بـن أيب طالـل واحلسـن واحلسـ وفاطمـة َو ُيلَ ذق ْ
ت ُم ْسززتَق ًّرا
َتيزة َوسزلما خز ِ ِ
زاف َ ِ
ِ
ِ
َو ُمقاما .

 147ـ يف أماح ديخ الطاعفة ابسناده إىل جعفـء بـن د عـن آابعـه عـن علـي بـن أيب طالـل
للمء ال عليه إىل قوله :والععا فانه قال :قل ما يعبل بكم ريب لوال دعاؤكم.
 148ـ يف جمما البيان وروى العيادي ابسناده عن بءيع بن معاوية العجلي قـال :قلـغ اليب جعفـء
أفلل أو ك ءس الععا ؟ قال ك ءس الععا أفلل وقء هذه اتية.
 149ـ يف تفســو علــي بــن إبـءاهيم ويف روايــة أيب اجلــارود عــن أيب جعفــء
لوال دعاؤكم» يمول :ما يفعل ريب بكم فمع كذبتم فسوف يكون لزاما.
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يف قولــه

أنـه قـال :أربـا
 :ك ـءس المءاعـة

« :قــل مــا يعبــل بكــم ريب

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
قـال :مـن قـءأ سـور الطواسـ الـ ث يف ليلـة اجلمعـة كـان
 1ـ يف كتاب ثواب األعمال ابسناده عن أيب عبـع
من أوليا ويف جواره وكنفه ،ومل يوبه يف العنيا ب س أبعا واعطى يف االخءس من اجلنة و يءضـى وفـوا رضـاه ،وزوجـه
ملس زوجة من احلور الع .
 :مـن قـءأ سـورس الشـعءا كـان لـه مـن األجـء عشـء وسـناو
 2ـ يف جمما البيان أيب بن كعل قال :قال رسـول
بعــعد كــل مــن ــعا بنــول وكــذب بــه ،وهــود ودــعيل و ــاحل وإب ـءاهيم ،وبعــعد كــل مــن كــذب بعيســى و ــعا مبامــع
.
قال :من قءأ الطواس ال ث يف ليلة اجلمعة وذكء م ل ما نملنا.
 3ـ وروى أبو بوو عن أيب عبع
 4ـ عــن كتــاب ث ـواب األعمــال وزاد بعــع قولــه مــن احلــور الع ـ وأســكنه يف جنــة عــعن وســط اجلنــة مــا النبي ـ
واملءسل والو ي الءادعين وعن ابن عباس قال :قال رسول وذكء وعي ا طـوي وفيـه :وأعطيـغ طـه والطواسـ مـن
ألوال موسى.
لـما نزلغ طسم قال :الطا طور سـينا والسـ االسـكنعرية
عن النن
علي
 5ـ وروى عن ابن احلنفية عن ٍّ
.
وامليم مكة وقال :الطا دجءس طو والس سعرس املنتهى وامليم د املوطفي
ُ ْ
ْ َ
ُْ
زني قـال :طسـم هـو وـءوف مـن وـءوف اسـم
 6ـ يف تفسو علي بن إبـءاهيم طسم تِلك آيزات ال ِ
بتزا ِ الم ِب ِ

األعةم.
 7ـ يف كتــاب معــاين األخبــار ابســناده إىل ســفيان بــن ســعيع ال ــوري عــن الوــادا
 :واما طسم فمعناه اا الطالل السميا املبعئ املعيع.
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وــعيا طويــل يمــول فيــه

 8ـ يف إردـاد املفيـع

وهـل بـن وفـص عـن أيب بوـو قـال :سعـغ أابجعفـء

َ ََ ذ ْ َ ْ ُ
ناق ُه ْم َِلزا خاضزع َ
َن َْ َعلَيْه ْم م َن ذ
ُن َ ر
ني قـال :سـيفعل
السما ِء آية فظلت أع
ِ ِ
ِ ِ

ْ ََ ْ
يمـول يف قولـه تعـاىل :إِن اشزأ

ذلـك هبـم قلـغ :مـن هـم قـال :بنـو اميـة
ودــيعتهم ،قلــغ :ومــا اتيــة؟ قــال :ركــود الشــمس مــا ب ـ زوال الشــمس إىل وقــغ العوــء ،وخــءوج ــعر ووجــه يف ع ـ
الشمس يعءف حبسبه ونسبه ،وذلك يف زمان السفياين وعنعها يكون بواره وبوار قومه.

قـال يف خطبــة لـه :ولـو أراد جــل ثنـاؤه ويـا بعـ هم أن يفـتح اـم كنــوز
 9ـ يف الكـايف وروى أن أمــو املـ من
الــذهبان ومعــادن البلــعان ومهــارس اجلنــان ،وأن حيشــء طــو الســما وووــش األر معهــم لفعــل ،ولــو فعــل لســمط الــب
وبطــل اجل ـزا واضــمال االبــت  ،وملــا وجــل للمــاعل أجــور املبتل ـ  ،وال حلــق امل ـ من ث ـواب احملســن وال لزمــغ األســا
َ ََ ذ ْ َ ْ ُ
ناق ُه ْم َِلا خاضع َ
م َن ذ
ني  ،ولـو فعـل لسـمط البلـوى
السما ِء آية فظلت أع
أهاليها على مع مبـ  ،ولـذلك لـو أنـزل
ِ
ِ ِ

عن الناس ألع واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 11ـ يف روضة الكـايف د بـن حيـ عـن أمحـع بـن د بـن عيسـى عـن عل ٍّـي ابـن احلكـم عـن أيب أيـوب اخلـزاز عـن عمـء
يمــول :عــس ع مــاو قبــل قيــاو المــاعم :الوــياة والســفياين واخلســفة وقتــل
بــن ونةلــة قــال :سعــغ أاب عبــع
النفس الزكية واليماين ،فملغ :جعلـغ فـعاك إن خـءج أوـع مـن أهـل بيتـك قبـل هـذه الع مـاو أتـءج معـه؟ قـال :ال فلمـا
َ ََ ذ ْ َ ْ ُ
ْ ََ ْ َُ
ناق ُه ْم َِلا خاضزع َ
َن َْ َعلَيْه ْم م َن ذ
ر
ني فملـغ لـه :أهـي
ع
أ
ت
ل
ظ
ف
ة
آي
ء
ما
الس
كان من الهع تلوو هذه اتيةِ :إن اشأ ن
ِ
ِ ِ
ِ ِ
.
الوياة فمال :أما لو كانغ خلعغ أعناا أععا
 11ـ يف كتاب الهيبة لشيخ الطاعفة ابسناده إىل احلسن بن زايد الويمل قال :سعغ أاب عبع جعفـء بـن إلمـع
يمول :إن الماعم ال يموو و ينادى مناد من السما يسما الفتاس يف خعرها ويسما أهل املشءا واملهءب ،
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ْ ََ ْ َُرْ َ َ
َ ََ ذ ْ َ ْ ُ
ْ
ناق ُه ْم َِلا خاضعنيَ
ْ
ذ
َ
وفيه نزلغ هذه اتية :إِن اشأ نَنَ علي ِهم ِمن السما ِء آية فظلت أع
ِ ِ
َ
َ
ذ
ْ ََ ْ َُرْ َ َ
َ ََ ْ ْ ُ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
ذ
َ
خاضز ِعني فانـه
 12ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقوله :إِن اشأ نَنَ علي ِهم ِمن السما ِء آية فظلت أعناقهم ِلزا ِ

وــعثين أيب عــن ابــن أيب عمــو عــن أيب عبــع
اول األمء لواو عليه.

قــال :ختلــا رقــاهبم يعـ بـ اميــة ،وهــي الوــياة مــن الســما ابســم

 13ـ يف كتاب كمال العين ومتاو النعمة وـعثنا أمحـع بـن زايد بـن جعفـء اامـعاين رضـى عنـه قـال :وـعثنا علـي بـن
ال ديـن ملـن ال
إبءاهيم بن هادم عن أبيه عن علي بن معبع عن احلس ابن خالع قـال :قـال علـي بـن موسـى الءضـا
ور لـه ،وال أمـان ملــن ال تميـة لـه ،وان أكــءمكم عنـع أعملكـم ابلتميــة .فميـل لـه :اي بــن رسـول إىل مـ ؟ قــال :إِىل
ْ ْ ْ ُ
يَ ْوآِ ال َوق ِت ال َم ْعلزوآِ وهـو يـوو خـءوج قاعمنـا ،فمـن تـءك التميـة قبـل خـءوج قاعمنـا فلـيس منـا فميـل لـه :اي ابـن رسـول

ومن الماعم منكم أهل البيغ؟ قال :الءابا من ولعي ابن سيعس اومـا يطهـء و بـه األر مـن كـل جـور ،ويمعسـها مـن
كــل لــم ،وهــو الــذي يشــك النــاس يف والدتــه وهــو ــاول الهيبــة قبــل خءوجــه فــاذا خــءج أدــءقغ األر بنــوره ووضــا
ميزان الععل ب الناس ،ف يةلم أوع أوعا ،وهو الذي تطوى له األر وال يكون له ـل ،وهـو الـذي ينـادى منـاد مـن
الســما يســمعه ليــا أهــل األر ابلــععا إليــه يمــول :أت إن وجــة قــع هــءو عنــع بيــغ فــاتبعوه ،فـإن احلــق معــه
َ ََ ذ ْ َ ْ ُ
ْ ََ ْ َُ
ناق ُه ْم َِلا خاضع َ
َن َْ َعلَيْه ْم م َن ذ
ر
ني .
ع
أ
ت
ل
ظ
ف
ة
آي
ء
ما
الس
ِ :إن اشأ ن
وفيه ،وهو قول
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ
ْ
ْ َْ ْ َ ذ
َ ُّ َ ُ
الظالم َ
ني فانه وـعثين أيب عـن
ت القوآ
 14ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقوله
َ :و ِإَ نادى ربك موىس أ ِن ائ ِ
ِِ
إىل فءعـون
موسـى
قـال :ل ـما بعـا
احلسن بن علي بن فلال عن أابن بـن ع مـان عـن أيب ـ عبـع
فلتى اببـه فاسـتلذن عليـه فلـم يـ ذن لـه ،فلـءب بعوـاه البـاب فا ـطكغ األبـواب ففتاـغ ،ث دخـل علـى فءعـون فـلخربه
ََ
 :أل ْم نُ َر رب َك ِفينا َو ِْلدا إىل آخءه.
انه رسول وسلله أن يءسل معه ب إسءاعيل فمال له فءعون كما وكى
قال :فلما رجا موسى اىل
 15ـ يف جمما البيان وروى عن أيب جعفء
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امءأته قالغ :من أين ج غ؟ قال :من عنع رب تلك النار ،قـال :فهـعا إىل فءعـون فـو

لكـلن انةـء إليـه طويـل البـا

() 1

ذو دعء أدو ،عليه جبة من وفة عواه يف كفـه مءبـوا ومـوه بشـءيط ( )2نعلـه مـن جلـع محـار دـءاكها مـن ليـة ،فميـل
لفءعون :إن علـى البـاب فـ يـزعم انـه رسـول رب العـامل فمـال فءعـون لوـاول األسـع :خـل س سـلها وكـان إذا أللـل
علــى رجــل خ هــا فمطعتــه ،فخ هــا فمــء موســى البــاب االول وكانــغ تســعة أب ـواب فلمــا قــء البــاب االول انفتاــغ لــه
األبواب التسعة ،فلما دخل جعلن يبوبون غ رجليه كلهنن جءا ( )3فمـال فءعـون جللسـاعه :رأيـتم م ـل هـذا قـط؟ فلمـا
َََ َ ذ ر
َ
أقبل إليه قال :أمل نءيك فينا وليعا إىل قولـه :وأنا ِمن الضزالني فمـال فءعـون لءجـل مـن أ ـاابه :قـم فخـذ بيـعه وقـال
لآلخـء :اضـءب عنمـه ،فلــءب جربعيـل السـية وـ قتـل سـتة مــن أ ـاابه فمـال :خلـوا عنـه ،قـال :فــلخءج يـعه فـاذا هــي
بيلــا قــع وــال دــعاعها بينــه وبـ وجهــه والمــى العوــا فــاذا هــي ويــة فالتممــغ األبـواب بلاييهــا ،فــععاه أن اي موســى:
أقلين إىل ألع ث كان من أمءه ما كان.
 16ـ يف عيون األخبار يف ابب ذكء جملـس آخـء للءضـا
بن د بن اجلهـم قـال :ولـءو جملـس املـلمون وعنـعه الءضـا

عنـع املـلمون يف عوـمة األنبيـا
فمـال لـه املـلمون :اي ابـن رسـول

ابسـناده إىل علـي
ألـيس مـن قولـك أن

َ ْ
ََ
إىل أن قال :فما مع قول موسى لفءعون :ف َعلتُها ِإَا َوأنزا
األنبيا معوومون قال :بلى قال :فما مع قول
َ
َ َ َ ْ َ َ ْ ََ َ
َ ذ
ت َوأنْ َ
ك الذِت َف َعلْ َ
الضالر َ
ت ِم َن الْاك ِفزر َ
ين
ت
ل
ع
ف
ت
ل
ع
ف
و
:
ه
أ
ا
م
ـ
ل
ملوسى
قال
فءعون
إن
:
الءضا
قال
؟
ني
ِمن
ِ
ِ
َ
ََ ُ ْ ُ َ
ْ
َ َ ذ
ُ
الضالر َ
ني عن الطءيق بوقوعي إىل معينة مـن مـعاعنك فف َر ْرت ِمزنك ْم ل ذمزا ِخفزتُك ْم
قال موسى فعلتها و أنا ِمن
َ
ْ
َ
َْ َ ْ
جد َك يَ ِتيما
ف َو َه َب ِِل َر رِّب ُحبما وجعل من املءسل وقع قال تعاىل لنبيه د
ألم ِ

__________________

( )1ف ن طويل البا أي كءمي واسا اخللق.
( )2احلمو :موضا اوزار وهو احلفء .والشءيط :اخلوة املفتول يشءا به.
( )3بوبص الكلل :ءك ذنبه واجلءا لا اجلءو :أوالد السبا .
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ًّ

َ

ََ َ َ
ززد َك َضززاال يعـ عنــع قومــك «فهــعى» أي فهــعاهم إىل
فززآوى يمــول :أمل اــعك وويــعا فــثوى إليــك النــاس ووج

ََ ْ
معءفتك َو َو َج َد َك اعئِل فأغىن يمول :أألناك ابن جعل دعاك مستجااب قال امللمون :ابرك

فيك اي ابن رسول .
 17ـ يف كتاب كمال العين ومتاو النعمة ابسناده إىل املفلل بـن عمـء عـن أيب عبـع جبعفـء بـن د الوـادا
ْ
َ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َذ ُْ ُ َ
ك ْم ف َو َه َب ِِل َر رِّب ُحبما وجعل من املءسل .
عن أبيه د قال :إذا قاو الماعم قال :ففررت ِمنكم لما ِخفت

 18ـ يف كتــاب علــل الشـءاعا ابســناده إىل ابــن مســعود قــال :اوتجـوا يف مســجع الكوفــة فمــالوا :مــا ابل أمــو املـ من
فامء أن ينادي الوـلوس اجلامعـة ،فلمـا
مل يناز ال ثة كما از طلاة والزبو وعاعشة ومعاوية؟ فبلغ ذلك عليا
اجتمعوا عع املنرب فامع وأث عليه ث قال :معادء الناس انه بلهين عـنكم كـذا وكـذا؟ قـالوا :ـعا أمـو املـ من قـع
ََ ْ َ َ ُ ْ َُ
هلل
زوَ ا ِ
قلنا ذلك ،قال :إن ح بسنة األنبيا أسوس فيما فعلغ ،قال تعـاىل يف إلكـم كتابـه :لقزد اكن لكزم ِِف رس ِ
ُ

ٌ

أسـوس إذا قـال:
إىل أن قـال :وح مبوسـى
أ ْس َو ٌة َح َسنَة قـالوا :ومـن هـم اي أمـو ـ املـ من ؟ قـال :أواـم إبـءاهيم
َ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َذ ْ ُ ُ
ك ْم فـان قلـتم إن موسـى فـء مـن قومـه بـ خـوف كـان لـه مـنهم فمـع كفـء  ،وان قلـتم :إن
ففررت ِمنكم لما ِخفزت
موسى خاف منهم فالو ى أعذر.

َ
ْ ُ ُْ ْ َ ْ ُ َ
قاَ ف ْر َع ْو ُن َوما َر ُّ الْعالَم َ
ون .
ني إىل قولهِ :إن كنتم تع ِقل
قال عز من قاعل:
ِ
ِ
 19ـ يف أ ول الكايف يف ابب جواما التوويـع خطبـة ألمـو املـ من وفيهـا يمـول  :الـذي سـ لغ األنبيـا عنـه فلـم
توفه حبع وال ببعم ،بل و فته بفعاله ودلغ عليه آبايته
ْ
َ
َََْ ُْ َ َ
َشء ُ
قزاَ فءعـون فَزأت بزُ إ ْن ُكنْ َ
زت ِم َ
ْ
زن
زني
ب
م
ٍ
ِ ِ ِ ِ
ِ ٍ
 23ـ يف تفسو علي بـن إبـءاهيم قـال موسـى :أولو ِجئتك ب ِ
ََْ

َ

ُ

َ ْ ٌ
ذ
بان ُمب ٌ
الرادق َ
ني فأل َع ُ
ني فلم يبق أوع من جلسا فءعون إال هءب ،ودخل فءعون من الءعل مـا مل
راه ف ِإَا ِِه ثع
ِِ
ِ
ََ َ ََُ َ
َ َْ ُ ذ
اظر َ
ين
ميلك نفسه ،فمال فءعون :اي موسى أنشعك ابت وابلءضا إال مـا كففتهـا عـين ث نَّع يده ف ِإَا ِِه ديضاء لِلن ِ ِ
العوا رجعغ إىل فءعون نفسه وهم بتوعيمه فماو إليه هامان فمال
فلما أخذ موسى
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له :بينما أنغ إله تعبع إذ ءو بعا لعبع.
بيــان لمولــه

قـال م لــة هــذا الكتــاب عفـي عنــه :قــع ســبق قءيبــا فيمـا نملنــا مــن جممــا البيـان عــن أيب جعفــء
َ ُْ ٌ ُ ٌ َََ َ ََُ َ
ََْ َ ُ َ
َ َْ ُ ذ
َ
اظ ِرين .
فأل عراه فإَِا ِِه ثعبان م ِبني ونَّع يده فإَِا ِِه ديضاء لِلن ِ
 21ـ يف كتاب االوتجاج للطربسي عن موسى بن جعفء عن أبيه عن آابعه عن احلس بـن علـي

قـال :إن

يهــوداي مــن يهــود الشــاو وأوبــارهم قــال لعلـي  :فــان موســى قــع اعطــى اليــع البيلــا فهــل فعــل حملمــع دــي مــن هــذا؟
أعطى ما هو أفلل من هذا ،إن نورا كان يلـي عـن ميينـه وي مـا جلـس
قال له على  :لمع كان كذلك ود
وعن يسـاره أينمـا جلـس ،وكـان يـءاه النـاس كلهـم ،قـال لـه اليهـودي :فـان هـذا موسـى بـن عمـءان قـع أعطـى العوـا وكانـغ
أعطــى مــا هــو أفلــل مــن هــذا ،إن رج ـ كــان يطالــل أاب
ــول ثعبــاا؟ قــال لــه علــى  :لمــع كــان كــذلك ود
جهل بن هشاو بعين مثن جـزور ( )1قـع ادـرتاه فادـتهل عنـه وجلـس يشـءب ،فيطلبـه الءجـل فلـم يمـعر عليـه فمـال لـه بعـم
املستهزع  :من تطلل؟ قال :عمءو بن هشاو يع أاب جهل ح عليه دين ،قال فلدلك على مـن يسـتخءج احلمـوا؟ قـال:
فمـال
وكـان أبـو جهـل يمـول :ليـغ حملمـع إح واجـة فلسـخء بـه وأرده؟ فـلتى الءجـل النـن
نعم فعله على النـن
فـلتى بـه فمـال
له :اي د بلهين أن بينك وب عمءو بن هشاو وسن واا ( )2استشفا بك اليه ،فماو معه رسول
له :قم اي أاب جهل فاذا إىل الءجل ومه وامنا ك أاب جهل ذلك اليوو ،فماو مسءعا فلدى إليه ومـه ،فلمـا رجـا إىل جملسـه
قــال لــه بعــم أ ــاابه :فعلــغ ذلــك فءقــا مــن د؟ قــال :وحيكــم أعــذرون انــه ل ـما أقبــل رأيــغ عــن ميينــه رجــاال أبيــعيهم
وءاب تت أل ،وعن يساره ثعبان توطك أبسناهنما وتلما النوان من أبوارمها ،
__________________
( )1اجلزور :الناقة الذ تناء.
( )2كذا يف النسخ وكذا يف الباار ويف املوعر «وسن عاقة» واستةهء يف هامش الباار ان األ ل «خشن» ابلش .
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لو امتنعغ مل آمن أن يبعجوا ( )1ابحلءاب بطين ويملمين ال عباان ،هذا أكرب ا اعطى موسـى ثعبـان ب عبـان موسـى ،وزاد
ثعباا ومثانية أم ك معهم احلءب.
دا
َ
َ َْ ُ ذ
اظر َ
َََ َ ََُ
ين إليها أي اخءج من كمه أو جيبه عاما على ما روى.
 22ـ يف جمما البيان ونَّع يده فإَِا ِِه ديضاء لِلن ِ ِ
 23ـ يف أ ــول الكــايف أمحــع بــن مهـءان عــن د بــن علــي عــن احلســن بــن منوــور عــن أخيــه قــال :دخلــغ علــى
يف بيــغ داخــل يف جــوف بيــغ لــي  ،فءفــا يــعه فكانــغ كــلن يف البيــغ عشــءس موــابيح ،واســتلذن عليــه رجــل
الءضــا
فخ يعه ث اذن له.
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ٌ َ ٌ ُ ُ ْ
َ ْ ُ ذ
َ ُ
َ
ك ْم م ْ
زن
زرج
ه إِن هزذا ل
زن حزو
ِ
ِ
 24ـ يف تفسو علي ْبن إبءاهيم :ث قـال فءعـون لِلم ِ
سزاحر ع ِلزيم ي ِريزد أن َي ِ
ُ
ْ َ
َ ُُ َ
ُ
أَ ْ
كْ
يقات يَ ْوآٍ َم ْعلوآٍ فكان فءعون وهامان قـع تعلمـا السـاء ،وامنـا
م
ل
:
تعاىل
له
و
ق
إىل
ون
ر
م
أ
ت
َا
ما
ف
ه
ر
ح
س
ب
م
ض
ر
ِ ِ ِِ
ِِ ِ
ِ
أللبــا النــاس ابلســاء ،وادعــى فءعــون الءبوبيــة ابلســاء ،فلمــا أ ــبح بعــا يف املــعاعن واد ـءين ،مــعاعن مو ـء كلهــا ولع ـوا
الة ساوء ،واختار من الة ،ملس ومن امللس مثان  ،فمال الساءس لفءعون قـع علمـغ انـه لـيس يف الـعنيا أسـاء منـا ،فـان
ذ ُ
ك ْم إَا لَم َن ال ْ ُم َق ذرب َ
ني عنـعي أدـارككم يف ملكـي قـالوا :فـان أللبنـا موسـى
أللبنا موسى فما يكون لنا عنـعك؟ قـال ِإن
ِ ِ
ِ

وأبطــل ســاءا علمنــا أن مــا جــا بــه لــيس مــن قبــل الســاء وال مــن قبــل احليلــة آمنــا بــه و ــعقناه ،قــال فءعــون :إن أللــبكم
موسى عقته اا أيلا معكم ،ولكن العوا كيعكم أي ويلتكم قال :وكان موععهم يوو عيـع اـم ،فلمـا ارتفـا النهـار مـن
ذلك اليوو ولا فءعون اخللق والساءس وكانـغ لـه قبـة طواـا يف السـما مثـانون ذراعـا ،وقـع كانـغ لبسـغ احلعيـع والفـوالد
املوـمول .فكانـغ إذا وقعــغ الشـمس عليهــا مل يمـعر أوــع أن ينةـء إليهـا مــن ملـا احلعيــع ووهـ الشــمس ( )2وجـا فءعــون
وهامــان وقع ــعا عليهــا ينة ـءان ،وأقبــل موس ــى
السما ولن يبلغ ساءا
__________________

ينةــء إىل الس ــما فمالــغ الس ــاءس لفءع ــون :اا ن ــءى رج ـ ينة ــء إىل

( )1بع بطنه ابلسك  :دمه.
( )2وه الشمس :وءها.
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ذ َ ْ ُْ َ َ ذ َ ْ َ ُ َ َْ ُ ُْ ْ َ َ َ
ني قاَ ل ُه ْم ُموىس
اىل السما  ،وضمنغ الساءس من يف األر  ،فمالوا ملوسى :إِما أن تل ِِق و ِإما أن نكون َنن المل ِق
َ
َُْ ْ ُ ُْ َ َََْ
َُْ
ذ ْ َْ َ ذ
ُ
ُ
ذ
ْ
ْ
ْ
َ
ألقوا ما أنتم ملقون* فألقوا ِحبالهم و ِع ِريهم فلقبلغ تلءب وسالغ م ـل احليـاو وهاجـغ فمـالوا بِ ِعَّ ِة فِرعون إِنا
ََ ْ ُ ْ ُ َ
ون .
َاْل
هحن ال ِ
ُ
 25ـ يف جوامـا اجلـاما َوقالوا بِ ِع ذَّ ِة فِ ْر َع ْو َن أقسـموا بعـزس فءعـون وهـي مـن أقسـاو اجلاهليـة ،ويف اوسـ و ال يوـح

احللة إال ابت تعاىل أو بعم أساعه و فاته ،ويف احلعيا :ال لفوا إال ابت وال لفوا ابت إال وأنتم ادقون.
خبءاسـان وعنـعه عـعس
 26ـ يف أ ول الكايف ابسناده إىل د بن زيع الطـربي قـال :كنـغ قاعمـا علـى رأس الءضـا
من ب هادم وفيهم إسااا بن موسى بن عيسى العباسي ،فمال :اي إسااا بلهين أن النـاس يمولـون اا نـزعم أن النـاس
عبيــع لنــا ،وق ـءابذ مــن رســول مــا قلتــه قــط وال سعتــه مــن أوــع مــن آابعــي قالــه ،وال بلهــين أوــع مــن آابعــي قالــه ولكــين

أقول :الناس عبيع لنا يف الطاعة موال لنا يف العين ،فليبلغ الشاهع الهاعل.
ََْ
ُ
رزاه فـذابغ يف األر م ـل الء ـاة ،ث طلـا رأسـها وفتاـغ
 27ـ يف تفسو علـي بـن إبـءاهيم ،فأل ُموىس َع
فاها ووضعغ دعقها ( )1العليا على رأس قبة فءعون ث دارو وأرخغ دـفمتها السـفلى ،والتممـغ عوـى السـاءس ووبـاام
وأللل كلهم ،واهنزو الناس و رأوها وعةمها وهواا ا مل تء الع وال و ة الوا فون م لـه ،قيـل :فمتـل يف اازميـة مـن
وا النــاس بعلــهم بعلــا عشــءس آالف رجــل وام ـءأس و ــن ،ودارو علــى قبــة فءعــون قــال :فلوــعث فءعــون وهامــان يف
ُ ْ
 :خززذها َوال
يف اازميــة مــا النــاس فنــاداه
ثياهبمــا ودــاب رأســهما وألشــي عليهمــا مــن الفــز ومــء موســى
ُْ
ََ
َّت ْف َسنُع ُ
يدها س َ
ولـة علـى يـعه عبـا كانـغ عليـه ث أدخـل يـعه يف فمهـا فـاذا هـي
زري َت َها اْلوى فءجـا موسـى
ِ
ِ

َُْ
ني َر ر
ين ل ـما رأو ذلـك قالُوا َ
الس َ
آم ذنا ب َر ر الْعزالَم َ
ِق ذ
ح َر ُة ساجد َ
َ
عوا كما كانغ ،فكان كمـا قـال
ِ ِ
ِ
ِ
 :فأل ِ
َ
َ ُ َ
َ َ ُْ ْ َُ َ َْ ْ َ َ َ ُ ْ ذ ُ َ َ ُ ُ
ك ُم يعـ
هارون فهلل فءعون عنـع ذلـك أللـبا دـعيعا و قاَ آمنتم ه قبل أن آَن لكم ِإنزُ لب ِبزري
ُموىس و
ذ
َذَ ُ ُ ر ْ
السح َر
اَّلي علمكم
موسى
ِ

__________________

( )1الشعا :جانل الهم.
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عع َ
َُ َ رَذ ُ ْ َ َْ
ََ َ َْ َ ْ َُ َ ََُ ر َ ذ َْ َ ُ ْ َْ ُ َ ُ ْ ْ
زني فمـالوا لـه كمـا وكـى
فلسوف تعلمون ْلقطعن أي ِديكم َوأرجلكم ِمن ِخ ٍ
لف َوْلصزلبنكم أ ِ
َ َْ

َ

َ

ُ

َ َ ْ

:

َر َُْ ُ َ ذ َْ َ ُ ْ
ُ ْ
َ َْ ذ
َ
ْ ذ
زثمن َ
َ ُّ
ني فاـبس فءعـون مـن آمـن
ال ضري إِنا إىل ربنا منق ِلبون إِنا نطمع أن يَ ِف َر ها ربنزا خطايانزا أن كنزا أ ذوَ الم ِ ِ
َ ْ َ ُْ َ
َ
ذ
ع َو ذ
َعلَززيْه ُم ُّ
اف َآ فـلطلق عــنهم،
الطوفززان َواْلَززراد َوالق ذمززل َوالضززفا ِد
يف السـجن وـ أنـزل
مبوسـى
ِ
َ
َ
ذ ُ ْ ُذَُ َ
ْ ْ
زون فخـءج موســى ببــين إسـءاعيل ليمطـا هبــم الباــء ولــا
ِس بِ ِعبززا ِدي إِنكززم متبعز
فـلووى
إىل موســى أن أ ِ

فءعون أ اابه وبعا يف املعاعن وادءين ،ووشء الناس وقعو ممعمته يف ستماعة ألـة وركـل هـو يف ألـة ،الـة ،وخـءج
.
كما وكى
 :لشءذمة قليلون يمول :عوبة قليلة.
يف قوله
 28ـ ويف رواية أيب اجلارود عن أيب جعفء
وــعيا طويــل يمــول يف آخــءه :إن خلــق أقوامــا جلهــنم
 29ـ يف أ ــول الكــايف ابســناده إىل أيب عبــع
والنــار ،فــلمءا أن نــبلههم كمــا بلهنــاهم وا ــلز مــن ذلــك ،ونفــءو قلــوهبم وردوه علينــا ومل حيتملــوه وكــذبوا بــه ،وقــالوا :ســاوء
كـذاب فطبــا علـى قلــوهبم وأنســاهم ذلــك ،ث أطلــق لســاهنم بــبعم احلــق فهــم ينطمــون وقلــوهبم منكــءس ليكــون ذلــك
دفعا عـن أولياعـه وأهـل طاعتـه ولـوال ذلـك مـا عبـع يف أرضـه ،فـلمءا ابلكـة عـنهم والسـرت والكتمـان فـاكتموا عمـن أمـء

ذ ُ َ ْ ٌ
ْشز َِ َمة
ابلسرت والكتمـان عنـه ،قـال :ث رفـا يـعه وبكـى وقـال :أللهـم ِإن هزثال ِء ل ِ

ابلكة عنه واسرتوا عمن أمء
َ ُ َ
زون  ،فاجعــل إليــاا إليــاهم .و اتنــا ــا م وال تســلط علــيهم عــعوا لــك فتفجعنــا هبــم ،فانــك إن فجعتنــا هبــم مل تعبــع
ق ِليلز
أبعا يف أرضك و لى على إلمع وآله وسلم.
قــال :ل ـما خءجنــا إىل خيــرب فــاذا نحــن بـواد مـ ن مــا فمــعراه فــاذا هــو أربعــة
 31ـ يف اخلـءاع واجلـءاعح أن عليـا
َ َ
ذ َ ْ ُ َ
الععو من وراعنا والوادي أمامنا فكان كمـا قاَ أ ْصحا ُ ُمزوىس ِإنزا ل ُمزد َركون

عشء قامة فمال الناس :اي رسول
ث قــال أللهــم انــك جعلــغ لكــل مءســل ع مــة فــلرا قــعرتك ،ث ركــل وعــربو اخليــل واوبــل ال تنــعى ووافءهــا
فنــزل
وال أخفافها.
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َ

 31ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم فلما قءب موسى
ُ

َذ

َ َ
ذ
من الباء وقءب فءعون مـن موسـى قاَ أ ْصحا ُ ُموىس إِنا

ذ َ َر َ َْ
ُ ْ َ َ
مـن الباـء فمـال لـه أن افـءا فمـال
ين أي سينج فـعا موسـى
لمدركون قال موسى ّلَك إِن م ِِع رِّب سيه ِد ِ
طءفـة عـ  ،وقـع كـان فـيكم العا ـي ،فمـال
الباء له :اسـتكربو اي موسـى أن تمـول ح أن انفـءا لـك ومل أعـص
اخــءج مــن اجلنــة مبعوــية وامن ـا لعــن إبلــيس مبعوــيته ،فمــال
لــه موســى  :فاوــذر أن تعوــى وقــع علمــغ أن آدو

 :اي نــن مــا أمــء
الباــء :ريب عةــيم مطــا أمــءه وال ينبهــي لشــي أن يعوــيه ،فمــاو يودــا بــن نــون فمــال ملوســى
َ ْ ْ
َ
َ
ُ
اَض بِعرززاك احلجــء فلـءبه
ربــك قــال :بعبــور الباــء فــلقام يودــا فءســه يف املــا وأووــى
إِىل مززوىس أ ِن ِ
ْ
َ ْ َ َ َ َ َ ُ ُّ
ُك ف ْرق َاك ذ
لط ْو ِد ال َع ِظ ِيم أي كاجلبل العةـيم ،فلـءب لـه يف الباـء اثـ عشـء طءيمـا فلخـذ كـل سـبط يف
فانفلق فاكن
ِ ٍ
يف طءيمــه ،فمــالوا اي
طءيــق ،وكــان املــا قــع ارتفــا علــى رؤســهم م ــل اجلبــال ،فجزعــغ الفءقــة الــذ كانــغ مــا موســى
الباء فوـار طاقـاو وـ كـان ينةـء بعلـهم
موسى اين إخواننا؟ فمال ام :معكم يف الباء فلم يوعقوه ،فلمء
إىل بعم ويتاعثون ،وأقبل فءعون وجنوده فلما انتهى إىل الباء قال أل اابه :أت تعلمون ان ربكم األعلـى قـع فـءج ح
الباء فلم اسء أوع أن يعخل الباء وامتنعغ اخليل منه اـول املـا  ،فتمـعو فءعـون وـ جـا إىل سـاول الباـء فمـال لـه
منجمــه :ال تــعخل الباــء وعارضــة فلــم يمبــل منــه ،وأقبــل علــى فــءس ووــان ( )1فــامتنا احلوــان أن يــعخل فعطــة عليــه
وهو على ماداينة ،فتمعمه ودخل فنةء الفءس إىل الءمكة ( )2فطلبها ودخل الباء واقتام
جربعيل
__________________
( )1احلوان :الفءس العتيق ث ك ء و سى به كل ذكء من اخليل.
( )2الءمكة :الفءس والربذونة تتخذ للنسل.
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أ اابه خلفه ،فلما دخلوا كلهم و كان آخء من دخل مـن أ ـاابه وآخـء مـن خـءج مـن أ ـااب موسـى

 ،أمـء

الءايل فلءبغ الباء بعله ببعم فلقبل املا يما عليهم م ل اجلبال.
 32ـ يف الكـايف د بـن حيـ عـن أمحـع بـن د عـن احلسـ بـن سـعيع عـن النلـء بـن سـويع عـن د بـن هشـاو عمـن
قال :إن قوما ن آمن مبوسى قالوا :لو أتينا عسكء فءعون وكنا فيه ونلنـا مـن دنيـاه فـاذا كـان
أخربه عن أيب عبع
ءا إليه ففعلوا ،فلما توجه موسى ومن معه هارب من فءعـون ركبـوا دواهبـم وأسـءعوا
الذي نءجوه من هور موسى
ملكــا فلــءب وجــوه دواهبــم فــءدهم إىل عســكء فءعــون
يف الســو ليلامـوا مبوســى وعســكءه فيكونـوا معهــم ،فبعــا
فكانوا فيمن ألءا ما فءعون.
ذ
ُ
واح ٍد ِمنْ ُهما  :كنـغ أسـيح يف
 33ـ يف كتاب املناقل البن دهء آدوب إبءاهيم بن أدهم وفـتح املو ـلي قـال ُك ِ

الباديــة مــا المافلــة فعءضــغ ح واجــة فتنايــغ عــن المافلــة وإذا اا بوــن ميشــى ،فــعنوو منــه وســلمغ عليــه فــءد علــى
الس و فملغ له :إىل أين؟ قال :أريع بيغ ريب ،فملغ :وبيـن انـك ـهو لـيس عليـك فـء وال سـنة ،فمـال اي دـيخ مـا
رأيــغ مــن هــو أ ــهء مـ ســناماو ،فملــغ :ايــن ال ـزاد والءاولــة؟ فمــال :زادي تم ـواي وراولــذ رج ـ ي وقوــعي مــوالي،
فملــغ :مــا أدرى معــك دــي ا مــن الطعــاو؟ فمــال اي دــيخ هــل تستاســن أن يــععوك إنســان إىل دعــوس فتامــل مــن بيتــك
َُ ُْ ُ ََْ
ني .
الطعاو؟ قلغ :ال قال :الذي دعاين إىل بيته هو يط ِعم ِِن ويس ِق ِ
.
قال م لة هذا الكتاب عفي عنه :هذا الك و طويل وقع ذكء يف أواسطه أن الوى كان علي بن احلس
قـال :مـن هـءو ـاته علـى سـممه فتعـا بشـي فمـاو فـاا إىل
 34ـ يف كتاب اخلوال عن أيب عبـع
منه بءى .
 35ـ يف كتاب التوويع ابسناده إىل عبع

بن مسعود أنه قال :بينا نحن عنع
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رســول

إذ تبســم فملــغ لــه :مالــك اي رســول ؟ قــال :عجبــغ مــن املـ من وجزعــه مــن الســمم ،ولــو يعلــم مالــه يف

.
السمم من ال واب ألول أال يزال سميما و يلمى ربه
 :مـن مـء ثـ فلـم
 :قـال
قـال قـال رسـول
 36ـ يف الكايف ابسناده إىل جابء عن أيب جعفـء
يشــك إىل أوــع مــن عـواده أبعلتــه حلمــا خـوا مــن حلمــه ،ودمــا خـوا مــن دمــه ،فــان عافيتــه عافيتــه وال ذنــل لــه ،وان قبلــته
قبلته إىل رمحذ.
قـال :قـال تبـارك وتعـاىل :مـا
 37ـ علي بن إبءاهيم عـن أبيـه عـن بعـم أ ـاابه عـن أيب محـزس عـن أيب جعفـء
مــن عبــع ابتليتــه بــب فلــم يشــك إح ع ـواده إال أبعلتــه حلمــا خـوا مــن حلمــه ،ودمــا خ ـوا مــن دمــه ،فــان قبلــته قبلــته إىل
رمحذ ،وان عاش ،عاش وليس له ذنل.
 :أميـا عبـع ابتليتـه ببليـة فكـتم ذلـك عـواده ثـ
 38ـ وابسـناده عـن بشـو الـعهان عـن أيب عبـع قـال :قـال
أبعلتـه حلمـا خـوا مـن حلمـه ،ودمـا خــو مـن دمـه وبشـءا خـوا مـن بشـءه فــان أبميتـه أبميتـه وال ذنـل لـه ،وان مـاو مــاو إىل
رمحذ.
لــه

قــال :مــن مــء ليلــة فمبلهــا بمبواــا كتــل
 39ـ وابســناده إىل احلســن املي مــي عــن رجــل عــن أيب عبــع
عبادس ست سنة ،قلغ :ما مع قبواا؟ قال :ال يشكوا ما أ ابه فيها إىل أوع.
قـال :مـن ادـتكى ليلـة
 41ـ ععس من أ اابنا عن أمحع بـن أيب عبـع عـن العءزمـي عـن أبيـه عـن أيب عبـع
فمبلهـا بمبواـا وأدى إىل دـكءها كانـغ كعبـادس سـت سـنة ،قـال أيب :فملـغ لـه :مـا قبواـا؟ قـال :يوـرب عليهـا وال خيـرب
مبا كان فيها ،فاذا أ بح محع على ما كان.
 41ـ علـي بـن إبـءاهيم عـن أبيـه عـن ابـن أيب عمـو عـن بعـم أ ـاابه قـال :قـال أبـو عبـع
له حلما
أايو فكتمه ومل خيرب به أوعا أبعل
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 :مـن مـء ث ثـة

خـوا مــن حلمــه ،ودمــا خـوا مــن دمــه ،وبشــءه خـوا مــن بش ـءته ،ودــعءا خ ـوا مــن دــعءه ،قــال :قلــغ :جعلــغ فــعاك وكيــة
يبعله؟ قال :يبعله حلما ودعءا ودما وبشءس مل يذنل فيها.
قــال :س ـ ل عــن وــع
 42ـ علــي بــن إب ـءاهيم عــن أبيــه عــن ابــن أيب عمــو عــن ليــل بــن ــاحل عــن أيب عبــع
الشكاس للمءيم ،فمال :إن الءجل يمول :محمغ اليوو وسهءو الباروة وقـع ـعا ولـيس هـذا دـكاس ،وامنـا الشـكوى أن
يمــول :ابتليــغ مبــا مل يبتــل بــه أوــع ،ويمــول :لمــع أ ــاب مــا مل يوــل أوــعا ولــيس الشــكوى أن يمــول :ســهءو الباروــة
ومحمغ اليوو ونحو هذا.
 43ـ يف هن ـ الب ألــة قــال  :أت وان اللســان الوــاحل اعلــه للمــء يف النــاس خــو لــه مــن املــال يورثــه مــن ال
حيمعه.
يف قولـه

َ ْ َْ
ْ
َ
زدق ِف ْاخخزر َ
ين
ص
سزان
ل
ِل
ل
واجع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ

 44ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقال علـي بـن إبـءاهيم
قال هو أمو امل من لواو عليه.
 45ـ يف أ ــول الكــايف د بــن حيـ عــن أمحــع بــن د بــن عيســى عــن ع مــان بــن عيســى بــن حيـ عــن أيب عبــع
 :ولســان الوــعا للمــء اعلــه

يف النــاس خ ـوا مــن املــال اكلــه ويورثــه ،واحلــعيا

قــال :قــال أمــو امل ـ من
طويل أخذا منه موضا احلاجة.
أايو تــزوي
وــعيا طويــل يف بيــان مــا جــءى منــه
 46ـ يف كتــاب املناقــل البــن دــهء آدــوب عــن النــن
وفيـه :فسـلل عليـا كيـة وجـعو أهلـك؟ قـال :نعـم العـون علـى طاعـة وسـلل فاطمـة؟ فمالـغ:
فاطمة من علـي
خو بعل ،فمال :أللهم الا لهما واجعلهما وذريتهما من ورثة جنة النعيم.
 47ـ يف أ ول الكايف علي بن إبءاهيم عن أبيه عن الماسم بن د عن املنمءي عـن سـفيان بـن عيينـة قـال :سـللته عـن
ذ َ ْ ََ َ ْ
اهلل بِ َقل ٍب َس ِل ٍيم قال :السليم الذي يلمى ربـه ولـيس فيـه أوـع سـواه ،قـال :وكـل قلـل فيـه
ِ :إال من أَت
قول
دءك أودك فهو ساقط ،
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وامنا أراد ابلزهع يف العنيا لتفز قلوهبم إىل االخءس.
قال :قال :التواضا أن تعطى الناس ما ل أن تعطاه.
 48ـ وابسناده إىل احلسن بن اجلهم عن أيب احلسن
 49ـ ويف آخــء قــال :قلــغ :مــا وــع التواضــا الــذي إذا فعلــه العبــع كــان متواضــعا؟ فمــال :التواضــا درجــاو ،منهــا أن
يعــءف املــء قــعر نفســه فينزاــا منزلتهــا بملــل ســليم ال حيــل أن اتــى إىل أوــع إال م ــل مــا يـ تى اليــه ،إن راى ســي ة درأهــا
ابحلسنة ،كا م الهيظ عاف عن الناس و حيل احملسن .
أنـه قـال :هـو الملـل الـذي سـلم مـن وـل الـعنيا ،وي يـعه قـول النـن
 51ـ ـ يف جممـا البيـان وروى عـن الوـادا
 :وسل العنيا رأس كل خطي ة.
ـاول النيـة الوـادقة ـاول الملـل السـليم ،الن سـ مة الملـل مـن
 51ـ يف موـبال الشـءيعة قـال الوـادا

َْ َ ََْ ُ ٌ َ َُ َ ذ َ ْ ََ َ َ ْ
زب
تعـاىل :يوآ ال ينفع ماَ وال دنون ِإال مزن أَت اهلل بِقل ٍ

هواجس املذكوراو .ختلص النية ت يف األمور كلها قـال
َس ِل ٍيم .
 52ـ يف أ ول الكايف علي بن د عن بعم أ اابه عن آدو بن إساق عن عبع الءزاا بن مهـءان عـن احلسـ بـن

ْ
زيم لِلَْزاو َ
اْلَح ُ
ين
 :وانزل يف طسم َو ُب رر َز ِت
وعيا طويل يمول فيه
ميمون عن د بن سامل عن أيب جعفء
ِ
ِ
َ
َ ْ َ ْ ُ ُ َ ُ ْ ْ ََْ ُ َ َ ُ
َ َ َُ ْ َْ
ُ ْ َ ْ ُ َ
ُ
ُ ُْ ْ َ ُْ ُ َ ْ ُ
ببْ
َ
َزاوون َو ُجنُزود
ببُزوا ِفيهزا هزم وال
ف
زون
ُص
ت
ن
ي
و
أ
م
ك
ون
ُص
ن
ي
ل
ه
هلل
ا
ون
د
ن
م
ون
د
ب
ع
ت
م
ت
ن
ك
ما
ن
ي
و ِقيل لهم أ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ ذ ذ ُْ ْ ُ َ
ْ َ َ َُْ َ
ون يع املشـءك الـذين اقتـعوا هبـم هـ ال
َوما أضلنا ِإال المع ِرم
ون جنود إبليس ذريته من الشياط
ِإب ِليس أعع

:

ل ــيس ف ــيهم م ــن اليه ــود والنو ــارى أو ــع ،وتو ــعيق ذل ــك ق ــول
ف ــاتبعوهم عل ــى د ــءكهم ،وه ــم ق ــوو د
َ
َ
َ ذَ ْ َُْ ُ
ُ ْ ْ َ
َ ذَ ْ َ َ َ ُ
َ ذ َ ْ
وط ليس هم اليهود الـذين قـالواُ :ع ََّيْ ٌر
ت قبْل ُه ْم ق ْو ُآ ن ٍ
كذب
وح  .كذ أصحا اْليك ِة  .كذبت قوآ ل ٍ
َْ
ُ ْ ُ
ْ ُ
هلل  ،ســيعخل اليهــود والنوــارى النــار ،ويــعخل كــل قــوو
هلل  ،وال النوــارى الــذين قــالوا الم ِسززيح ادززن ا ِ
ادززن ا ِ

َ َ َ ذ ذ ُْ ْ ُ َ
زون إذ دعـوا إىل سـبيلهم ذلـك قـول
أبعمـاام ،وقـوام :وما أضلنا ِإال المع ِرم
َ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ ذ ُ َ َ ُّ َ
هثال ِء أضلونا فآتِ ِه ْم َعذابا
قالت أخراهم ِْلوالهم ربنا
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فـيهم وـ لعهـم إىل النـار

ُذ

َ

ُ ٌ َ

ُ

َ

ُ

َ
ْ
َ َ ْ ذ ََ ْ َْ َ ذ
ذ َ
َ ذ
عيعا بءى بعلهم من بعـم ،ولعـن
ار وقولهُ :كما دخلت أمة لعنت أختها حىت إَِا اداركوا ِفيها ِ
ِضعفا ِمن اه ِ

بعلهم بعلا يءيع بعلهم أن حي بعلا رجـا الفلـ فيفلتـوا ليعـا مـن عةـم مـا نـزل هبـم ،ولـيس أبوان بلـوى وال اختبـار،
وال قبول معذرس وال و راس.
 53ـ د بن حي عـن أمحـع بـن د بـن عيسـى عـن احلسـ بـن سـعيع عـن النلـء ابـن سـويع عـن حيـ احللـن عـن أيب
ُ ْ َ ْ ُ َ
َ ُْ
ون قـال :هـم قـوو
ببُزوا ِفيهزا هزم والَزاو
 :فبب ِ

يف قـول

سعيع املكاري عن أيب بوو عن أيب جعفء
و فوا ععال أبلسنتهم ث خالفوه إىل ألوه.
 54ـ د بن حي عن احلسـ بـن إسـاق عـن علـي بـن مهـزاير عـن عبـع بـن حيـ عـن ابـن مسـكان عـن أيب بوـو
ُ ْ َ ْ ُ َ
َ ُْ
ون قـال :اي أاب بوـو هـم قـوو و ـفوا عـعال
ببُوا ِفيها هم والَزاو
قـال يف قـول
عـن أيب عبـع
 :فبب ِ

أبلسنتهم ث خالفوه إىل ألوه.
ُ ْ َ ْ ُ َ
َ ُْ
ون قـال الوـادا
ببُوا ِفيهزا هزم والَزاو
 55ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقوله :فبب ِ
ععال ث خالفوه إىل ألوه ،ويف خرب آخء قال :هم بنو امية والهاوون بنو العباس (.)1

 :نزلـغ يف قـوو و ـفوا

اي أاب ذر ي ـ تى جباوــع علــى أعمــى أبك ــم
 56ـ يف كتــاب املناقــل البــن دــهء آدــوب أبــو ذر يف خــرب النــن
يتكبكل يف لماو يوو الميامة ،ينادى :اي وسء على ما فءطغ يف جنل ويف عنمه طوا من النار.
َ ُْ
ببُزوا ِفيهزا
يف قول
 57ـ يف إلاسن الربقي ويف رواية ع مان بن عيسى وألوه عن أيب عبع
 :فبب ِ
ُ ْ َ ْ ُ َ
ون قال :من و ة ععال ث خالفه إىل ألوه.
هم والَاو
 58ـ يف كتاب التوويع خطبة لعلي
__________________

يمول فيها :ايها الساعل اعلم أن من

( )1ويف بعم النسخ «بنو ف ن».
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دبه ربنا اجلليل بتباين أعلا خلمه ،وبت وم أوماا ( )1مفا له احملتجبة بتـعبو وكمتـه ،انـه مل يعمـع أليـل ضـموه علـى

ْ ُذ َ
َ
هلل إِن كنا ل ِِف
معءفته ،ومل يشاهع قلبه اليم أبنه ال نع له ،وكلنه مل يسما بتربى التابع مـن املتبـوع وهـم يمولـون :تا ِ
ْ َُ ر ُ
َ
ُ
يك ْم ب َر ر الْعالَم َ
ني فمن ساوى ربنا بشي فمع ععل به ،والعادل به كافء مبا تنزلـغ بـه إلكمـاو
ني إَِ اسو
ِ
ض ٍ
لَ م ِب ٍ
ِ

آايتــه ونطمــغ بــه د ـواهع وج ـ بيناتــه ،ألنــه

الــذي مل يتنــاه يف العمــول فيكــون يف مهــل فكءهــا مكيفــا ،ويف ووا ــل

هوايو مهم النفوس إلعودا موءفا ،املنشل أ ناف األديا ب روية اوتاج إليها ،وال قءحية ألءيزس أضـمء عليهـا ،وال جتءبـة
أفادها من موجوداو العهور ،وال دءيك أعانه على ابتعا عجاعل األمور.
 59ـ يف تفســو علــي بــن إب ـءاهيم وــعثين أيب عــن احلســن بــن إلبــوب عــن أيب اســامة عــن أيب عبــع وأيب جعفــء
زن شززافع َ
اهنمـا قـال :و لنشـفعن يف املـذنب مـن دـيعتنا وـ يمـول أعـعاؤا إذا رأوا ذلـك :فَمزا َهزا م ْ
ني َوال
ِ
ِِ

َ
َ
ْح ٍيم .
يق ِ
ص ِد ٍ
 61ـ يف روضة الكايف د بن حي عن أمحع بن د بن عيسى عن احلسن بن علي بن فلال عن علي بـن عمبـة عـن
عمــء بــن أابن عــن عبــع احلميــع الوابشــي عــن أيب جعفــء قــال يف وــعيا طويــل :وان الشــفاعة ملمبولــة ومــا تمبــل يف

ا ل ،وان امل من ليشفا جلاره وماله وسنة ،فيمول :اي رب جاري كان يكة ع األذى فيشـفا فيـه ،فيمـول تبـارك
وتعــاىل :اا ربــك واا أوــق مــن كــايف عنــك فيعخلــه اجلنــة ومــا لــه مــن وســنة ،وان ادن املـ من دــفاعة ليشــفا ل ثـ
َ
َ َ َ
َ َ ْ
ْح ٍيم .
يق ِ
إنساا ،فعنع ذلك يمول أهل النار :فما ها ِمن شا ِف ِعني وال ص ِد ٍ
 61ـ يف أمــاح دــيخ الطاعفــة ابســناده إىل احلســن بــن ــاحل بــن وــي قــال :سعــغ جعفــء بــن د يمــول :لمــع
عةمغ منزلة الوعيق و أهل النار ليستهي ون به ويععون به يف النار قبل المءيل احلميم قال
َ
َ َ َ
ْ
ْح ٍيم .
يق ِ
ِمن شا ِف ِعني وال ص ِد ٍ
__________________
( )1االوماا لا احلق ـ ابللم ـ :النمءس يف رأس الكنة.
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َ َ
خمـربا عـنهم :فما ها

أنــه قــال :اي فلــل ال تزهــعوا يف فمـءا دــيعتنا ،فــان

 62ـ وابســناده إىل الفلــل بــن عبــع امللــك عــن أيب عبــع

الفمــو مــنهم ليشــفا يــوو الميامــة يف م ــل ربيعــة وملــء ،ث قــال :اي فلــل امنــا ســى املـ من م منــا ألنــه يـ من علــى
اميانه ،ث قال :أما سعغ
َ
َ َ َ
ْح ٍيم .
يق ِ
شافِ ِعني وال ص ِد ٍ

فيجــرب

تعاىل يمول يف أععاعكم إذا رأوا دـفاعة الءجـل مـنكم لوـعيمه يـوو الميامـة :فَمزا َهزا م ْ
زن
ِ

أللهـم اا قـع
 63ـ يف موـبال دـيخ الطاعفـة يف دعـا يـوو املباهلـة املـءوي عـن أيب إبـءاهيم موسـى بـن جعفـء
متســكنا بكتابــك وبعــرتس نبيــك د ــلواتك عليــه وعلــيهم الــذين أقمــتهم لنــا دلــي وعلمــا أمءتنــا ابتبــاعهم ،أللهــم فــاا قــع
َ
ني َوال َ
متسكنا هبم فارزقنا دفاعتهم و يمول اخلاعبون :فَما َها م ْن شافع َ
ْح ٍيم .
د
ص
يق ِ
ِ
ِ
ِِ
ٍ
َ َ
يف قـول  :فما هزا
 64ـ يف إلاسن الربقي عنه عن عمء بن عبع العزيز عن مفلل أو ألوه عـن أيب عبـع

َ
َ َ َ
ْ
ْح ٍيم قال :الشافعون االعمة والوعيق من امل من .
يق ِ
ِمن شا ِف ِعني وال ص ِد ٍ
يمــول إن الءجــل يمــول يف
 65ـ يف جممــا البيــان ويف اخلــرب املــلثور عــن جــابء بــن عبــع قــال :سعــغ رســول
َ
اجلنة :ما فعل عيمي ف ن و عيمه يف اجلايم؟ فيمول  :أخءجوا له عيمه إىل اجلنة فيمول من بمـي يف النـار :فما
َ

َ
َ َ َ
ْ
ْح ٍيم .
يق ِ
ها ِمن شا ِف ِعني وال ص ِد ٍ
قـال :و لنشـفعن لشـيعتنا ثـ ث مـءاو وـ يمـول
 66ـ وروى ابوسـناد عـن محـءان بـن أعـ عـن أيب عبـع
َ
ََ ُ َ
ون م َن ال ْ ُم ْثمن َ
َ َ َ
َ َ ْ
ني .
يم إىل قوله فنب ِ
يق ِ
ِِ
ْح ٍ
الناس :فما ها ِمن شا ِف ِعني وال ص ِد ٍ
 67ـ ويف رواية اخءى و يمول ععوا.

يمـول :إن املـ من ليشـفا يـوو الميامـة ألهـل بيتـه فيشـفا فـيهم
 68ـ وعن أابن بن تهلل قال :سعغ أاب عبـع
و يبمى خادمه ،فيمول ويءفا سبابتيه :خويعمي كان يميين احلء والربد فيشفا فيه.
قال :إن امل من ليشفا جلاره وماله
 69ـ ويف خرب آخء عن أيب جعفء
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وسنة فيمول :اي رب جاري كان يكة ع األذى فيشفا فيه وان أدن امل من دفاعة ليشفا ل ث إنساا.

ََْ َ ذ َ َ ََ ُ َ َ ُْ ْ
زثمن َ
ني قـال :مـن املهتـعين قـال :الن االميـان قـع
 71ـ يف تفسو علي بن إبـءاهيم فلو أن ها ك ذرة فنبون ِمزن الم ِ ِ
لزمهم ابوقءار.
 71ـ يف كتاب كمال العين ومتاو النعمة ابسناده إىل د بن الفلـل عـن أيب محـزس ال مـاح عـن أيب جعفـء د بـن علـي

وعيا طويل يمول فيه  :فمكا نول ألة سنة إال عسـ عامـا مل يشـاركه يف نبوتـه أوـع ،ولكنـه قـعو علـى
َ ذَ ْ َ ْ ُ
زوح ال ْ ُم ْر َسزل َ
ني يعـ مـن كـان بينـه
زو ُآ ن ٍ
 :كذبت ق
قوو مكذب ل نبيا الذين كانوا بينه وبـ آدو وذلـك قولـه
ِ
ْ
َ ذ َذ َ
ك ل َ ُه َ
الزر ِح ُ
يزَّ ذ
زو ال َعَّ ُ
يم وقـال فيـه أيلـا :فكـان بـ آدو وبـ نـول
إىل أن انتهـى إىل قولـه :و ِإن رب
وبـ آدو
ِ
عشءس آاب كلهم أنبيا يف روضة الكـايف علـي بـن إبـءاهيم عـن أبيـه عـن احلسـن بـن إلبـوب عـن د بـن الفلـل عـن
م له.
أيب محزس عن أيب جعفء
 72ـ يف تفسو علي بـن إبـءاهيم وقولـه
يف قوله :الفلك املشاون اوهز الذي قع فءم منه ومل يبق إال دفعة.
اجلارود عن أيب جعفء

ُ َُ ْ ُ َ َ َ ذَ َ َ ْ َ َُْ َ
زون قـال :الفمـءا  .ويف روايـة أيب
 :قالوا أنزث ِمن لزك واتبعزك اْلرَل

 73ـ يف كتاب كمال العين ومتاو النعمة ابسناده إىل د بن الفلـل عـن أيب محـزس ال مـاح عـن أيب جعفـء د بـن علـي
وعيا طويل يمول فيه  :وقـال نـول :إن تبـارك وتعـاىل ابعـا نبيـا يمـال لـه :هـود ،وانـه يـععو قومـه
الباقء
يهلكهم ابلءيح فمن أدركه منكم فليـ من بـه وليتبعـه فـان تبـارك وتعـاىل ينجيـه مـن
فيكذبونه وان
إىل
عــذاب الـءيح ،وأمــء نــول ابنــه ســاو أن يتعاهــع هــذه الو ــية عنــع رأس كــل ســنة ويكــون يــوو عيــع اــم فيتعاهــعون فيــه بعــا
هــود ،وزمانــه الــذي خيــءج فيــه ،فلمــا بعــا
واوس و األكرب وآ ر علم النبوس فوجعوا

تبــارك وتعــاىل هــودا نةــءوا فيمــا عنــعهم مــن العلــم واالميــان وم ـواث العلــم
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هودا نبيا ،وقع بشءهم أبوهم نول به ،فثمنوا به و عقوه واتبعوه ،فنجوا مـن عـذاب الـءيح وهـو قـول
َ

َ ذ

ْ

ْ

َ َ

َ

َ

َ :و ِإىل اع ٍد

َذُ َ
ُ ُ ُ ٌ
َ ْ ٌ
ُ ُ
اعد ال ُم ْر َسل َ
ون .
ني إَِ قاَ ل ُه ْم أخوه ْم هود أال تتق
أخاه ْم هودا وقوله :كذبت
ِ
يف روضة الكايف عن علي بن إبـءاهيم عـن أبيـه عـن ابـن إلبـوب عـن د بـن الفلـل عـن أيب محـزس عـن أيب جعفـء
م له.

 74ـ يف جممـا البيـان ـ آيـة تعب ـون أي مـا ال تـاجون إليـه لسـكناكم وامنـا تءيـعون العبـا بـذلك واللعـل واللهـو كلنـه
جعل بناهم ما يستهنون عنه عب ـا مـنهم عـن ابـن عبـاس يف روايـة عطـا وي يـعه اخلـرب املـلثور عـن انـس بـن مالـك أن رسـول
خــءج ف ـءأى قبــة فمــال :مــا هــذه؟ فمــالوا لــه أ ــاابه :هــذا الءجــل مــن األنوــار فمكــا و ـ إذا جــا ــاوبها
فســلم يف النــاس أعــء عنــه و ــنا ذلــك م ـءارا و ـ عــءف الءجــل الهلــل بــه واالع ـءا عنــه ،فشــكا ذلــك إىل أ ــاابه
ما أدرى ما وعث يف وما نعغ؟ قالوا :خءج رسول فءأى قبتك فمـال :ملـن
وقال :و إين ال أنكء رسول
ذاو يـوو فلـم يـء المبـة فمـال :مـا فعلـغ المبـة الـذ
هذه؟ فلخرباه فءجا إىل قبته فسـواها ابألر  ،فخـءج رسـول
كانغ هاهنا؟ قالوا :دـكى إلينـا ـاوبها اعءاضـك عنـه فـلخرباه فهـعمها ،فمـال :إن كـل مـا بيـين وابل علـى ـاوبه يـوو
الميامة إال ما ال بع منه.
يعـ لكـل طءيـق آيـة واتيـة علـى
 75ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم واما قوله بكل ريا قال االماو أبو جعفء
َ :وإَا َد َط ْشتُ ْم َد َط ْشتُ ْم َج ذبار َ
ين قال :تمتلون ابلهلل من ألو استاماا.
وقوله
ِ
ِ
أنـه قـال :انـه أول عـ نبعـغ يف األر هـي الـذ فجءهـا
 76ـ يف جمما البيـان ـ روى عـن أمـو املـ من علـى
ُ
َ ْ ٌ ََ ُ
ك ْم ْ
ِش ُ يَ ْوآٍ َم ْعلوآٍ .
لواحل فمالِ :لا ِِش ول
ِ
 77ـ يف هن الب ألة قال  :ايها الناس امنا اما الناس الءضا لسخط ،
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وامنا عمء اقة مثود رجل واوع فعمهم

ََ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ابلعذاب ملا عموه ابلءضا ،فمال سـباانه :ف َع َق ُروها فأصبحوا نزا ِد ِمني فمـا

كان إال أن خارو أرضهم ابخلسفة خوار السكة احملماس يف األر اخلوارس (.)1
َ ذ َ َ
ُ ْ َْ َ ُْ ْ َ َ ْ َ َُ ْ ُ
ْ
ْ
َ
ٌ
 78ـ يف جواما اجلاما ـ كذ أصحا اْليكز ِة المرسز ِلني إَِ قزاَ لهزم شزعيب ويف احلـعيا أن دـعيبا أخـا
معين أرسل إليهم واىل أ ااب األيكة.

َ ََ ُ ْ َ ْ ذ َ َْ
ذ
ذُ
َ
ذ
:
اْل ِبلززة اْلو ِلززني قــال :اخللــق األولـ وقولــه
 91ـ يف تفســو علــي بــن إبـءاهيم َواتقززوا ِ
اَّلي خلقكززم و ِ
َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ُّ ذ
«فكذبوه» قال قوو دعيل فأخذهم عذا يوآِ الظل ِة قال :يوو وء وساعم.
َ ُ َ ْ ُّ ذ ذ ُ َ
اكن َعذا َ يَ ْوآٍ َع ِظ ٍيم فبلهنا و أعلـم أنـه أ ـاهبم وـء وهـم يف
عذا يوآِ الظل ِة إِنُ
 81ـ وفيه واما قوله

بيــو م ،فخءج ـوا يلتمســون الــءول مــن قبــل الســاابة الــذ بعــا

فيهــا العــذاب ،فلم ــا ألشــيهم أخــذ م الو ــياة

فل باوا يف دايرهم جامث وهم قوو دعيل.
 81ـ يف بواعء العرجاو د بن أمحع عن العباس بن معـءوف عـن احلسـن بـن إلبـوب عـن ونـان بـن سـعيء عـن سـامل
عــن أيب د قــال :قلــغ أليب جعفــء  :أخــربن عــن الواليــة نــزل هبــا جربعيــل مــن عنــع رب العــامل يــوو الهــعيء؟ فمــال:

َ ذُ َ ُُ َْ
َََ
ُّ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ
ين بلسان َ
ِّب ُ
اْل ذول َ
َ
َ
ٍّ
زني قـال :هـي الواليـة
زر
ب
ز
ِف
ل
ُ
ن
إ
و
ني
ب
م
ر
ع
ر
ذ
ن
م
ال
ن
م
ون
ب
ِل
ك
ب
ل
ق
لَع
ني
م
اْل
وح
الر
ُ
ب
َ
نَّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ألمو امل من .
 82ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وعثين أيب عن جابء عن أيب عبع
__________________

ذلــك بوــوو الســكة احملمــاس يف األر اخلـوارس وهــي اللينــة ،وامنــا

( )1قــال الشــارل املعتــزح :خــارو أرضــهم أي ــوتغ كمــا خيــور ال ــور ودــبه

) وقـع بع ـه ابلءايـة :أكـون يف أمـءك كالسـكة احملمـاس
جعلها إلما لتكون أبلغ يف ذهاهبا يف األر  ،ومن ك مه ( ) يوو خيرب بموله لءسول (
يف األر إىل آخء ما ذكءه وقع أعمل ك مه بعلة طبيعية لذلك فءاجا إن د غ ج  2ة  589موء.
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َ ذُ ََْ ُ َ ر ْ َ َ َ َ
ُّ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ
زن ال ْ ُمنْزذر َ
ون ِم َ
ين قـال :الواليـة الـذ
ني ن َََّ بِ ُِ الروح اْل ِمني لَع قل ِبك ِِلب
َنيل ر العال ِم
يف قولـه
ِِ
 :و ِإنُ ِل ِ
نزلغ ألمو امل من لواو عليه يوو الهعيء.
 83ـ يف أ ول الكايف ععس من أ اابنا عـن أمحـع بـن د عـن احلسـ بـن سـعيع عـن بعـم أ ـاابنا عـن ونـان بـن
ُّ ُ ْ َ
َ َ
َ
ُ
 :أخربن عـن قـول تبـارك وتعـاىل :ن َََّ بِز ُِ الزروح اْل ِمزني لَع
سعيء عن سامل احلناا قال :قلغ :أليب جعفء
َْ

ُ

ْ

َ َ َ َ ُْ
َ َ ٍّ ُ
َ
ني قال :هي الوالية ألمو امل من
قل ِبك ِِلبون ِمن المن ِذ ِرين بِ ِل ٍ
سان عر ِِّب م ِب ٍ
:
قـال :سـللته عـن قـول
 84ـ علي بن د بن احل بن أيب محاد عـن احلجـال عمـن ذكـءه عـن أوـعمها
َ َ ٍّ ُ
ني قال :يب األلسن وال تبينه األلسن.
بِ ِل ٍ
سان عر ِِّب م ِب ٍ
قـال :مـا أنـزل
 85ـ يف كتاب علل الشءاعا ابسناده إىل مسـلم بـن خالـع املكـي عـن جعفـء بـن د عـن أبيـه

.

أبلســنة قــومهم ،وكــان يمــا يف مســاما نبينــا
تبــارك وتعــاىل كتــااب وال وويــا إال ابلعءبيــة فكــان يمــا يف مســاما األنبيــا
ابلعءبية ،فاذا كلم بـه قومـه كلمهـم ابلعءبيـة فيمـا يف مسـامعهم بلسـاهنم فكـان أوـع ال خياطـل رسـول
.
له
أبي لسان خاطبه إال وقا يف مسامعه ابلعءبية ،كل ذلك يرتجم جربعيل عنه تشءيفا من
َ

َْ

ْ

َ

َ

َ

ُ ْ
ُ
ْ َذ ُ َ َْ
زثمن َ
ْ َ َ َ ُ َ ْ ْ
ني قـال
 86ـ يف تفسو علي بـن إبـءاهيم وقولـهَ :ولو نَّهاه لَع دع ِض اْلعع ِمني فق َرأه علي ِهم ما اكنوا بِز ُِ م ِ ِ
الوــادا  :لــو نزلنــا المــءآن علــى العجــم مــا آمنــغ بــه العــءب وقــع نــزل علــى العــءب فثمنــغ بــه العجــم فهــذه فلــيلة
العجم.
 87ـ يف الكايف أمحع بن د عن علي بن احلسـ عـن د بـن الوليـع ود بـن أمحـع عـن يـونس بـن يعمـوب عـن علـي

يف منامـه بـ اميـة يوـععون علـى منـربه مـن
قـال :أرى رسـول
بن عيسى المماا عن عمه عن أيب عبع
فمـال :اي رسـول مـا ح أراك
بععه ويللون الناس عن الوءاا المهمءى ،فل ـبح ك يبـا وزينـا قـال :فهـبط جربعيـل
ك يبا وزينا قال :اي جربعيل ان رأيغ ب امية
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يف ليلــذ هــذه يوــععون منــربي مــن بعــعي يلــلون النــاس عــن الو ـءاا المهمــءى فمــال :والــذي بع ــك ابحلــق نبيــا ان مــا

ََََْ َ ْ َذ ْ ُ
ناه ْم سن َ
ني ُث ذ
زم
اطلعغ عليه .فعءج إىل السما فلم يلبا أن نزل عليه آبي من المـءآن يونسـه هبـا قـال :أفرأيت إِن متع
ِ ِ
ذ ََْ ْ ُ ََْ َْ ْ َ َ ْ َ ََْ ُ
ُ ُ َ ُ َ َ ْ َْ
ُ َُذُ َ
َ ُ
ُ
ْ
جاءه ْم ما اكنوا يوعدون ما أغىن عنهم ما اكنوا يمتعون وانـزل عليـه :إِنا أنَّهاه ِِف ْلل ِة القد ِر وما أدراك ما ْللزة
َْ ْ ََُْ َْ ْ َ ٌْ ْ َْ َ ْ
خوا من الة دهء ملك ب امية.
ليلة المعر لنبيه
القد ِر ْللة القد ِر خري ِمن أل ِف شه ٍر جعل
َ
َ
ْ
ْ
َ ْ ْ َ ََ َ
ك اْلق َرب َ
ني قال :نزلغ« :ورهطك منهم املخلوـ »
 :وأن ِذر ع ِشريت
 88ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقوله
ِ

ب ـ هادــم وهــم أربعــون رج ـ كــل واوــع مــنهم اكــل اجلــذ ويشــءب المءيــة
قــال :نزلــغ مبكــة فجمــا رســول
 :مـن يكـون و ـيي ووزيـءي وخليفـذ؟
فاختذ ام طعاما يسـوا حبسـل مـا أمكـن ،فـلكلوا وـ دـبعوا فمـال رسـول
ففعـل هبـم م ـل ذلـك ،ث سـماهم
فمال أبو ال :جزما ( )2ساءكم د ،فتفءقوا فلمـا كـان اليـوو ال ـاين أمـء رسـول
() 1

 :أيكــم يكــون و ــيي ووزيــءي وينجــز عــعا ويملــى ديــين؟ فمــاو علــى ــلواو
اللــا وـ رووا فمــال رســول
 :أنغ هو.
عليه وكان أ هءهم سنا وأمحشهم ( )3ساقا وأقلهم ماال فمال :أا اي رسول فمال رسول
 89ـ يف كتاب علل الشءاعا ابسناده إىل عبع بن احلارث بن نوفل عن على
__________________
( )1اجلذ إلءكة ـ :من البهاعم :ما قبل ال ين :والمءبة :الوطل يستمى به املا  .وابلفارسية «مشك».
( )2ويف نسخة الباار كما سيلتى عن جمما البيان «هذا ما ساءكم  ..اه» وكذا فيما اتى.
( )3محشغ الساا :دقغ.
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اب ــن أيب طال ــل

ََ َ َْ
ق ــال :ل ـ ـما نزل ــغ َوأَنْزززذ ْر َ
زززرب َ
اْلقْ َ
ني أي رهط ــك املخلو ـ دع ــا رس ــول
ك
ت
زززري
ش
ع
ِ
ِ
ِ

ب عبع املطلل وهم إذا ذاك أربعون رج يزيعون رجـ وينموـون رجـ  ،فمـال :أيكـم يكـون أخـى ووارثـي ووزيـءي
وو ــيي وخليفــذ فــيكم بعــعي؟ فعــء علــيهم ذلــك رجـ رجـ كلهــم ا ذلــك وـ أتــى علــى فملــغ :أا اي رســول
فمال :اي ب عبع املطلل هذا وارثـي ووزيـءي وخليفـذ فـيكم بعـعي ،فمـاو المـوو يلـاك بعلـهم إىل بعـم ويمولـون أليب
طالل :قع أمءك أن تسما وتطيا اذا اله و.

ََْ ْ َ َ َ َ ْ َْ
َ
َ
 91ـ يف جمما البيان وأن ِذر ع ِشريتك اْلقربِني ويف اخلرب امللثور عن بءا بن عازب أنه قال :لـما نزلغ هذه اتيـة

بـ عبــع املطلــل وهــم يوم ــذ أربعــون رج ـ الءجــل مــنهم اكــل املســنة ويشــءب العــس ( )1فــامء عليــا
لــا رســول
بءجل داس فلدمهـا ( )2ث قـال :ادنـوا بسـم فـعا المـوو عشـءس عشـءس فـلكلوا وـ ـعروا ث دعـا بمعـل ( )3مـن لـا
فجــء منــه جءعــة ث قــال اــم :اد ـءبوا بســم  ،فش ـءبوا و ـ رووا فبــعرهم أبــو اــل فمــال :هــذا مــا ســاءكم بــه الءجــل،
فمـال:
يوم ذ مل يتكلم ث دعاهم من الهـع علـى م ـل ذلـك مـن الطعـاو والشـءاب ث أنـذرهم رسـول
فسكغ
فلسلموا وأطيعون تعوا ،ث قال :من ي اخيين ويوازرين ويكـون وليـي
اي ب عبع املطلل ان أا النذيء إليكم من
وو ـيي بعـعي وخليفـذ يف أهلـى ويملـى ديـين؟ فسـكغ المـوو فلعادهـا ثـ كـل ذلـك يسـكغ المـوو ويمـول علــى :أا،
فمال يف املءس ال ال ة أنغ ،فماو الموو وهم يمولون أليب طالل :أطا ابنك فمع أمء عليـك .أورده ال علـن يف تفسـوه ،وروى
() 4
عن أيب رافا هذه الموة وانه لعهم يف الشعل فونا ام رجل داس فلكلوا و تللعوا وسماهم
__________________
( )1املسنة من أوالد املعز :ما بلغ أربعة أدهء و ل عن امه وأخذ يف الءعي .والعس :لمعل الكبو.
( )2أدو اخلبز :خلطه ابوداو.
( )3المعل :المعل اللخم الهليظ.
( )4تللا الءجل :امت دبعا وراب.
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عســا فشـءبوا كلهــم وـ رووا ،ث قــال :إن

أمــءن أن أنــذر عشــو ورهطــي وان

مل يبعــا نبيــا إال جعــل لــه مــن أهلــه

أخــا ووزيـءا وورا وو ــيا وخليفــة يف أهلــه ،فــليكم يمــوو فيبــايعين علــى انــه أخــى ووارثــي ووزيــءي وو ــيي ويكــون مـ مبنزلــة
هارون من موسى؟ فمال على :أا فمال :ادن م ففتح فاه وم يف فيه من ريمه وتفل بـ كتفيـه وثعييـه فمـال أبـو اـل:
ب س ما وبوو به ( )1ابن عمك أن أجابك فم فاه ووجهه بزاقا؟ فمال  :م ته وكمة وعلما.
علــى الوــفا فمــال اي ــباواه ( )2فاجتمعــغ إليــه
 91ـ وعــن ابــن عبــاس قــال :ل ـما نزلــغ اتيــة ــعع رســول
قـءيش فمــالوا لــه :مــا لــك؟ فمــال :أرأيــتكم إن أخـربتكم أن العــعو موــباكم ،أو ســيكم مــا كنــتم توــعقوين؟ قــالوا :بلــى،
َذ ْ َ َ
 :تبت يدا أ ِِب
قال :فان نذيء لكم ب يعي عذاب دعيع ،قال أبو ال :تبا لك أاذا دعوتنـا ليعـا؟ فـلنزل
َ
ل َه ٍب َوتَ ذب إىل آخء السورس.
ََْ ْ َ َ َ َ ْ َ
اْلقْ َرب َ
ني ورهطك مـنهم املخلوـ » وروى ذلـك عـن أيب عبـع
 92ـ ويف قءا س عبع كعل وأن ِذر ع ِشريتك
ِ
.
مــا املــلمون يف الفــءا بـ العــرتس واالمــة وــعيا طويــل وفيــه
 93ـ يف عيــون األخبــار يف ابب ذكــء جملــس الءضــا

قالــغ العلمــا  :فــلخربا هــل فســء تعــاىل اال ــطفا يف الكتــاب؟ فمــال الءضــا  :فســء اال ــطفا يف الةــاهء ســوى
ََْ ْ َ َ َ َ ْ َ
اْلقْ َرب َ
ني ورهطـك املخلوـ » هكـذا يف قـءا س
 :وأن ِذر ع ِشريتك
الباطن يف اث عشء موضعا ،فلول ذلك قوله
ِ
أيب بن كعل ،وهي بتة يف مواة عبع بن مسعود و
__________________
( )1أي أعطيغ به.
( )2قــال ابــن منةــور يف اللســان :والعــءب تم ــول إذ نــذرو الهــارس مــن اخليــل تفج ـ هم ــباوا :اي ــباواه! ينــذرون احلــي ألــا ابلنــعا العــاح ويف
زرب َ
ََْ ْ َ ََ َ َْْ َ
ني
وأن ِذر ع ِشريتك اْلق ِ

احلعيا :ل ـما نزلـغ
يهوون عنع الوبال ويسمون يوو الهارس يوو الوبال.

ـعع علـى الوـفا وقـال :اي ـباواه! هـذه كلمـة تمواـا العـءب إذا ـاووا للهـارس ألهنـم أك ـء مـا
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بــذلك اتل ،فــذكءه

هــذه منزلــة رفيعــة وفلــل عةــيم ودــءف عــال وـ عـ

فهــذه واوــعس ويف األمــاح م لــه

سوا .
 94ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقوله« :ورهطـك مـنهم املخلوـون» قـال علـى ابـن أيب طالـل ـلواو
وجعفء واحلسن واحلس واالعمة من آل د لواو عليه.

عليـه ومحـزس

:
ابلتواضــا فمــال
 95ـ يف موــبال الشـءيعة قــال الوــادا  :وقــع أمــء أعــز خلمــه وســيع بءيتــه دا
ْ ْ َ َ َ َ ذََ َ
ك م َن ال ْ ُم ْثمن َ
ني والتواضا مزرعة اخلشو واخلشية واحليا  ،واهنم ال تتب إال منها وفيها،
َواخ ِفض جناحك لِم ِن اتبع ِ
ِِ
وال يسلم الشءف التاو احلميمي إال للمتواضا يف ذاو تعاىل ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
َ ذََ َ
َ ُْ ْ
زثمن َ
ني فـان عوـوك يعـ مـن بعـعك يف واليـة عل ٍّـي
 96ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ث قـالَ :وم ِن اتبعك ِمزن الم ِ ِ

واالعمة لواو
 19ـ قولـه
عن أيب جعفء

َ ْ ر

ُ

ُ
َ ٌ ذ ََْ َ
وهو ميغ كمعويته وهو وي.
ون ومعوية رسول
عليهم فقل ِإ ب ِريء ِمما تعمل
َ َ ُ ُ َ َ َ ُّ َ َ
 :ذ َ َ
ك ِف ذ
الساجد َ
ين قـال :وـعثين د بـن الوليـع عـن د بـن الفـءاو
ِ
ِ ِ
اَّلي يراك ِحني تقوآ وتقلب ِ
ذ
ُّ
َ
َ
ُ
قال :اَّلي يَ َ
راك ح َ
زني َتق ُ
زوآ يف النبـوس َو َتقلبَزك ِف ذ
السزاجد َ
ين قـال :يف أ ـ ب النبيـ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ

لواو عليهم.
َ َ َ ُّ َ َ
ك ِف ذ
الساجد َ
ين املووـعين مـن نـن إىل نـن وـ أخءجـك نبيـا عـن ابـن
ِ ِ
 97ـ يف جمما البيان وقيـل :معنـاه :وتقلب ِ
قـاال :يف أ ـ ب النبيـ نـن بعـع نـن وـ
عباس يف رواية عطا وعكءمة ،وهو املءوي عـن أيب جعفـء وأيب عبـع
أخءجه من لل أبيه عن نكال ألو سفال من لعن آدو.
 :ال تءفع ـوا قبلــي وال تلــعوا قبلــي ،فــان أراكــم مــن

قــال قــال رســول
 99ـ وروى جــابء عــن أيب جعفــء
خلفي كما أراكم من امامى ث ت هذه اتية.
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 111ـ يف كتاب اخلوال عن رجل عـن أيب عبـع
ُ

ُر َذ

َ

َ ْ َُرُ ُ ْ َ َ ْ َ َذ ُ ذ
الشزياط ُ
ني،
يف قولـه تعـاىل :هل أنبئكم لَع من تزَنَ
ِ

ََذ َ
زيم قـال :هـم سـبعة :املهـوس وبنـان و ـاعع ومحـزس بـن عمـارس الرببـءي واحلـارث الشـامي وعبـع
تَنَ لَع ُك أف ٍ
اك أ ِث ٍ
احلارث وأبو اخلطاب.
ْ
َ ُّ َ ُ َ ذ
ُ َ
ون قـال نزلـغ يف الـذين ألـو واديـن
زب ُع ُه ُم الَزاو
 111ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقولـه
 :والشزعراء يت ِ

بـن

هل داعءا قط يتبعه أوع؟ امنا ع بذلك الذين وضعوا دينهم آبراعهم فيتبعهم الناس على ذلك.
وخالفوا أمء
وعيا طويل وفيـه يمـول  :انـه لـيس مـن يـوو وليلـة إال وليـا اجلـن
 112ـ يف أ ول الكايف عن أيب جعفء
والشـياط تــزور أعمـة اللـ ل ،ويـزور امــاو ااـعى عــعدهم مـن املل كــة ،وـ إذا أتــغ ليلـة المــعر فهـبط فيهــا مـن امل عكــة
من الشياط بععدهم ث زارو اوىل اللـ لة فـلتوه ابوفـك والكـذب وـ
إىل وح األمء خلق  ،أو قال قبم ،
لعله يوبح ،فيمول :رأيغ كذا وكذا فلو سلل وح األمء عـن ذلـك لمـال :رأيـغ دـيطاا أخـربك بكـذا وكـذا وـ يفسـء لـه
تفسوا ،ويعلمه الل لة الذ هو عليها.
 113ـ يف كتــاب معــاين األخبــار أيب قــال :وــعثنا ســعع بــن عبــع عــن د بــن احلس ـ بــن أيب اخلطــاب عــن
َ ُّ َ ُ َ ذ ُ ُ ُ ْ ُ َ
ون قـال :هـل
 :والشعراء يت ِبعهم الَاو

يف قـول
احلسن بن إلبوب عن محاد بن عيسـى عـن أيب جعفـء
رأيغ داعءا يتبعه أوع؟ امنا هم قوو تفمهوا لهو العين فللوا وأضلوا.
َ ُّ َ ُ َ ذ ُ ُ ُ ْ ُ َ
ون وروى العيادـي ابوسـناد عـن أيب عبـع
 114ـ يف جممـا البيـان والشعراء يت ِبعهم الَاو
تعلموا أو تفمهوا بهو علم فللوا أو أضلوا.

قـال :هـم قـوو

 115ـ ويف احلعيا عن الزهءي قـال :وـعثين عبـع الـءمحن بـن كعـل بـن مالـك أن كعـل بـن مالـك قـال :اي رسـول
() 1
ماذا تمول يف الشعءا ؟ قال :إن امل من جماهع بسيفه ولسانه ،والذي نفسي بيعه لكلمنا ينلاوهنم ابلنبل.
__________________
( )1نلح ف ا ابلنبل :رماه به.
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116

ـ وق ــال الن ــن

حلس ــان ب ــن ب ــغ :اهجه ــم أو ه ــاجهم ورول الم ــعس مع ــك رواه البخ ــاري ومس ــلم يف

الوايا .
 117ـ يف اعتماداو االمامية للوعوا
قال :هم المواة.

عـن قـول

وس ل الوادا

َ ُّ َ ُ َ ذ ُ ُ ُ ْ ُ َ
َزاوون
 :والشعراء يت ِبعهم ال

لكعل بن مالك :اهجهم فو الذي نفسي بيعه او أدع عليهم من النبل.
 118ـ يف جواما اجلاما قال
 119ـ وقال حلسان بن بغ :قل ورول المعس معك.
أنــه قــال:
 111ـ يف كتــاب تلخــيص األق ـوال يف أو ـوال الءجــال روى الكشــي مــن طءيــق ضــعية عــن الوــادا
علموا أوالدكم دعء العبعي يشو إىل الشيعة.
 :اي معشـء الشـيعة علمـوا

 111ـ ويف كتـاب الكشـي يف وـعيا آخـء ابسـناده إىل ساعـة قـال :قـال أبـو عبـع
أوالدكم دعء العبعي فانه على دين .
ومعــءوف بــن خءبــوذ ،فكــان ينشــعين
 112ـ وابســناده إىل د بــن مــءوان قــال :كنــغ قاعــعا عنــع أيب عبــع
قـال :الن ميتلـل جـوف
 :أن رسـول
الشعء وأنشعه ويسللين وأسـ له وأبـو عبـع يسـما فمـال أبـو عبـع
الءجل قياا خـو لـه مـن أن ميتلـى دـعءا ،فمـال معـءوف :امنـا يعـ بـذلك الـذي يمـول الشـعء؟ فمـال :وحيـك أو ويلـك ،قـع
.
قال ذلك رسول
 :إن ــاوبذ هلكــغ
 113ـ يف كتــاب معــاين األخبــار ابســناده إىل إب ـءاهيم الكءخــي قــال :قلــغ أليب عبــع
فكانغ ح موافمة وقع مهمـغ ان أتـزوج ،فمـال :انةـء ايـن تلـا نفسـك ومـن تشـءكه يف مالـك وتطلعـه علـى دينـك وسـءك
وأمانتك ،فان كنغ ال بع فاع فبكء أنسل إىل اخلو واىل وسن اخللق
واعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ان النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن د ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

فمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنهن الهنيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـءاو

ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنهن اا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل إذا جتلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

لوـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوبه ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنهن الة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و

فم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يةف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــء بو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحلهن يس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعع

ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه انتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاو

71

 114ـ يف الكـايف بعـم أ ـاابنا عـن علـي بـن احلسـ عـن علـي بـن وسـان عـن عبـع ـ الـءمحن بـن ك ـو عـن أيب عبـع
قال :لـما أراد رسول
إىل أن قال  :ودخل رسول

أن يتـزوج خعاـة بنـغ خويلـع أقبـل أبـو طالـل يف أهـل بيتـه ومعـه نفـء مـن قـءيش
أبهله ،وقال رجل من قءيش يمال له عبع بن ألنم :

هني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مءي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اي خعا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــءو

ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك الط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو فيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك أبس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعع

تزوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو الربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة كلهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ذا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يف النـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع

وبش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــء ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـربان عيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــءمي

وموسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـءان فيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــءب موعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

أق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــءو ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه الكت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعما أبن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

رس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن البطا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ومهت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

 115ـ ععس من أ اابنا عن سهل بن زايد عن د بن أيب األ بغ عن بنـعار بـن عا ـم رفعـه عـن أيب عبـع
قــال قــال :مــا توســل إىل أوــع ،بوســيلة وال تــذر بذريعــة أقــءب لــه إىل مــا يءيــعه مـ  ،مــن رجــل ســلة إليــه مـ يــعا تبعتهــا
أختهـا ،وأوسـنغ رهبــا ،فـان رأيــغ منـا األواخــء يمطـا لســان دـكء األواعــل ،وال سـخغ نفســي بـءد بكــء احلـواع ( )1وقــع
قال الشاعء :
وإذا بلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ بب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذل وجه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع

فابذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه للمتك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــءو املفل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

ان اجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواد إذا وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك مبوع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

أعطاك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا به ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو مط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

وإذا الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا النـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوال وزنت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

رجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوال

 116ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم متول بموله :فيتبعهم الناس على ذلك آخـء مـا نملنـاه عنـه سـابما :وي كـع قولـه جـل
ُر
ََ َ َ ذ
َ ُ َ
زون يعـ ينـا ءون ابألابطيـل واـادلون ابحلجـ امللـل ويف كـل مـذهل يـذهبون
ذكـءه :أل ْم ت َر أن ُه ْم ِِف ُك وا ٍد ي ِهيم
ْ َ
ََُْ َ
َذ َُ ُ َ
ون قال :يعةون الناس وال يتعةون َو َينْ َه ْو َن َع ِن ال ُمنْب ِر وال ينتهون ،وامءون
َوأن ُه ْم يقولون ما ال يفعل
__________________

( )1اليــع :النعمــة .والبكــء :االبتــعا قــال الفــيم (ره) يف ال ـوايف :واضــافة املنــا والشــكء إىل األواخــء واألواعــل اضــافة إىل املفعــول ،واملع ـ أن أوســن
الوساعل إىل الس ال تمعو العهع ابلس ال فان املس ول نيا ال يءد الساعل االول ل يمطا دكءه على االول.
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ابملعءوف وال يعملون ،وهم الذين قـال
َ

َ

ُ

َْ ُ

ََْ ََ َ ذ ُ ْ ُر
َ ُ َ
زون أي يف كـل مـذهل يـذهبون
زم ِِف ُك وا ٍد ي ِهيم
فـيهم :ألم تر أنه

ذ
َ َ
ُ َ
ون وهم الذين ألوبوا آل د لواو
َوأن ُه ْم يقولون ما ال يفعل
ذ ذ
ْ َْ
آمنُوا َو َعملُوا ذ
ين َ
الراْلات َو ََ َك ُروا َ
اَّل َ
اهلل َكثزريا َو ْانتَ َ ُ
زد مزا
ودـيعتهم املهتـعين ،فمـال جـل ذكـءه :إِال ِ
ُصزوا ِمزن دع ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُظ ِل ُموا .

عليهم ومهـم ث ذكـء آل د ـلواو

علـيهم

زروا َ
َ :و ََ َك ُ
اهلل

انـه يمـول قـول
 117ـ يف كتـاب معـاين األخبـار وقـع روى يف خـرب آخـء عـن الوـادا
َ
فمع ذكء الذكء الك و.
ك ِثريا ما هذا الذكء الك و؟ قال :من سبح تسبيح فاطمة الزهءا
 118ـ يف أ ـول الكــايف علـي عـن أبيــه عــن ابـن أيب عمــو عــن هشـاو بــن ســامل عـن أيب عبيــعس عــن أيب عبــع
علــى خلمــه ذكــء ك ـوا ،ث قــال :ال أعـ ســباان واحلمــع ت وال إلــه إال و أكــرب
قــال :مــن أدــع مــا فــء
وان كان منه ،ولكن ذكء عنع ما أول ووءو ،فان كان طاعة عمل هبا وان كان معوية تءكها.
 :مـا ابتلـى املـ من بشـي أدـع عليـه مـن خوـال ثـ ث
 119ـ ابن إلبوب عن أيب اسامة قـال :قـال أبـو عبـع
حيءمهــا ،قيــل ومــا هــن؟ قــال :املواســاس يف ذاو يــعه ،واونوــاف مــن نفســه ،وذكــء ك ـوا ،أمــا ان ال أقــول ســباان

واحلمع ت ولكن ذكء عنع ما أول له وذكء عنع ما وءو عليه.
 121ـ عـعس مـن أ ـاابنا عـن أمحـع بـن د بـن خالـع عـن إساعيـل بـن مهـءان عـن سـية بـن عمـوس عـن سـليمان بـن
يف الس ــء فمــع ذكــء ك ـوا ،أن
 :مــن ذكــء
عمــءو عــن أيب امله ـءا اخلوــاف رفعــه قــال :قــال أمــو امل ـ من
ُ ُ َ ذ َ َ َْ ُُ َ َ ذ َ
اهلل ِإال ق ِليل
 :يراؤن اها وال يذكرون
املنافم كانوا يذكءون ع نية وال يذكءونه يف السء فمال
 121ـ يف جواما اجلاما وقء الوادا  :وسيعلم الذين لموا آل د ومهم.
 122ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ث ذكء أععا هم ومن لمهم فمال جل ذكءه :
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«وسيعلم الذين لموا آل د ومهم أي منملل منملبون» هكذا و نزلغ.
 123ـ يف كتــاب املناقــل البــن دــهء آدــوب ويف أثــء :اهنــم لـ ـما ــلبوا رأس احلس ـ
َُْ َ ََْ ُ َ
َو َسيَ ْعلَ ُم ذ َ َ َ ُ
ون .
ب ينق ِلب
ِ
اَّلين ظلموا أي منقل ٍ

علــى الشــجءس ســا منــه:

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
قـال :مـن قـءأ سـور الطواسـ الـ ث يف ليلـة اجلمعـة كـان
 1ـ يف كتاب ثواب األعمال ابسناده عن أيب عبـع
من أوليا ويف جواره وكنفه ،ومل يوبه يف العنيا ب س أبعا وأعطى يف االخءس من اجلنة و يءضـى وفـوا رضـاه ،وزوجـه
ملس زوجة من احلور الع .
قـال :مـن قـء الطواسـ الـ ث وذكـء م لـه وزاد يف آخــءه
 2ـ يف جممـا البيـان وروى أبـو بوـو عـن أيب عبـع
وأسكنه يف جنة ععن وسط اجلنة ما النبي واملءسل والو ي الءادعين.
 :ومــن ق ـءأ طــس ســليمان كــان لــه مــن األجــء عشــء وســناو بعــعد مــن
 3ـ أيب ابــن كعــل قــال قــال رســول
عا سليمان وكذب به وهود ودعيل و احل وإبءاهيم وخيءج من قربه وهو ينادى :ال إله إال .
 :وأعطيغ طه والطواس من ألوال موسى.
 4ـ وعن ابن عباس قال :قال رسول
 5ـ يف كتـاب معـاين األخبـار ابسـناده إىل سـفيان بـن سـعيع ال ـوري عـن الوـادا وـعيا طويـل يمـول فيـه
طس فمعناه :اا الطالل السميا.

 :وامـا

أن ــه ق ــال :إن تب ــارك وتع ــاىل ق ــال ملوس ــى
 6ـ وابس ــناده إىل خل ــة ب ــن مح ــاد ع ــن رج ــل ع ــن أيب عب ــع
َْ َ
زن َغ ْ
 :أَ ْدخ ْل يَ َد َ
ضاء م ْ
ك ََّتْ ُر ْج َديْ َ
زري ُسزو ٍء قـال :مـن ألـو بـءة واحلـعيا طويـل أخـذا منـه موضـا
ب
ي
ج
ِف
ك
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلاجة.
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ََ

ْ

جاءت ُه ْم آياتُنا ُمبْ ِ َ
 7ـ يف جمما البيان ـ فل ذما َ
ُصة وقء علي بن احلس

مبوءس بفتح امليم والواد.

 8ـ يف أ ول الكايف علي بن إبءاهيم عن أبيـه عـن بكـء بـن ـاحل عـن الماسـم بـن بءيـع عـن أيب عمـءو الـزبوي عـن أيب
 :قـال :الكفـء يف كتـاب علـى عسـة أوجـه:
قـال :قلـغ لـه :أخـربن عـن وجـوه الكفـء يف كتـاب
عبع
فمنها كفء اجلاود على وجه  ،إىل قوله :واما الوجه االخء من اجلاود على معءفة وهو أن ااع اجلاوـع وهـو يعلـم انـه
َ ْ َََْْ َُْ ُ ُ ْ ُ ْ َ ُ ُ
ًّ
َ :و َج َح ُدوا بِها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا واحلـعيا طويـل أخـذا منـه

وق قع استمء عنعه ،وقع قـال
موضا احلاجة.
انـه ل ـما ألـا أبـو بكـء علـى
 9ـ يف كتاب االوتجاج للطربسي وروى عبع بـن احلسـن ابسـناده عـن آابعـه
منــا فاطمــة فــعك وبلههــا ذلــك جــا و إليــه وقالــغ لــه :اي ابــن أيب قاافــة أيف كتــاب أن تــءث أابك وال أرث أيب لمــع
َ َ َ ُ َْ ُ
مان ُ
داو َد واحلـعيا طويـل
ونبـذمتوه ورا هـوركم ،إذ يمـول :وو ِرث سزلي

ج غ دي ا فءاي أفعلى عمـع تـءكتم كتـاب
أخذا منه موضا احلاجة.
 11ـ يف كتـاب املناقـل البـن دـهء آدـوب وذكـء مسـلم بـن عبـع الـءزاا عـن معمـء عـن الزهـءي عـن عـءوس عـن عاعشـة
ويف وعيا الليا بن سعع عن عميل عـن ابـن عـءوس عـن عاعشـة يف خـرب طويـل تـذكء فيـه أن فاطمـة أرسـلغ إىل أيب بكـء
الموة قال :فهجءته ومل تكلمه و توفيغ ومل ي ذن هبا أاب بكء يولي عليها.
تسلل مواثها من رسول
 11ـ يف بوــاعء الـعرجاو ســلمة بــن اخلطــاب عـن عبــع بــن الماســم عـن زرعــة عــن املفلــل قـال :قــال أبــو عبــع
 :إن داود ورث سليمان واا ورثنا إلمعا.
 12ـ يف أ ـول الكـايف د بـن حيـ عـن أمحـع بــن د عـن علـي بـن سـية عـن بعـم أ ـاابنا عـن أيب جعفـء ال ــاين
قــال قلــغ لــه :اهنــم يمولــون يف وعاثــة ســنك؟ فمــال:إن تعــاىل أووــى إىل داود أن يســتخلة ســليمان وهــو ــن
يءعى الهنم ،فلنكء ذلك عباد
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بـ إسـءاعيل وعلمــاؤهم فـلووى

إىل داود :أن خــذ عوــى املتكلمـ وعوــى ســليمان واجعلهـا يف بيــغ ،واخــتم عليهمــا
فمـالوا :قـع رضـينا

خبواتيم الموو فاذا كان من الهع فمن كانـغ عوـاه قـع أورقـغ وأمثـءو فهـو اخلليفـة ،فـلخربهم داود
وسلمنا.
 13ـ د بن حي عن أمحع بن أيب زاهء أو ألوه عن د بـن محـاد عـن أخيـه أمحـع ابـن محـاد عـن إبـءاهيم عـن أبيـه عـن
ورث النبي كلهم؟ قال :نعم قلـغ :مـن لـعن
قال :قلغ له :جعلغ فعاك أخربن عن النن
أيب احلسن االول
أعلــم منــه ،قــال :قلــغ :إن عيســى بــن مــءمي كــان حيـ
آدو وـ انتهــى إىل نفســه؟ قــال :مــا بعــا نبيــا إال وإلمـع
يمعر على هذه املنازل.
املوتى إبذن  ،قال :عقغ وسليمان بن داود كان يفهم منطق الطو وكان رسول
قــال :قــال ح :اي أاب د إن االمــاو ال خيفــي عليــه كـ و أوــع مــن
 14ـ وابســناده إىل أيب بوــو عــن أيب احلســن
الناس وال طو وال هبيمة وال دي فيـه الـءول فمـن مل يكـن هـذه اخلوـال فيـه فلـيس هـو إبمـاو ،واحلـعيا طويـل أخـذا منـه
موضا احلاجة.
وــعيا طويــل يمــول فيــه  :امنــا قلنــا لطيــة
 15ـ وابســناده إىل الفــتح بــن يزيــع اجلءجــاين عــن أيب احلســن
للخلــق اللطيــة ،أو ال تــءى وفمــك وثبتــك إىل أثــء ــنعه يف النبــاو اللطيــة وألــو اللطيــة ومــن اخللــق اللطيــة ومــن
احلي ـوان الوــهار ومــن البعــو واجلــءجس ومــا هــو أ ــهء منهــا ،ــا ال تكــاد تســتبينه العيــون ،بــل ال يكــاد يســتبان لوــهءه
الــذكء مــن األن ــى ،واحلــعيا املولــود مــن المــعمي ،فلمــا رأينــا ــهء ذلــك يف لطفــه واهتعاعــه للســفاد ( )1وااــءب مــن املــوو
واجلما ملا يولاه ،وما يف جل الباار وما يف حلا األدجار ( )2واملفاوز والمفـار ،وإفهـاو بعلـها عـن بعـم منطمهـا ،ومـا
يفهم به أوالدها عنها إىل قوله :علمنا أن خالق هذا اخللق اللطية.
 16ـ د بن حي عن د بن أمحع عن د بن احلس عن د بن علي
__________________
( )1السفاد :نزو الذكء على األن ى.
( )2اللاا  :قشء الشجء أو ما على العود من قشءه.
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عــن عا ــم بــن محيــع عــن د بــن مســلم عــن أيب جعفــء

قــال :كنــغ عنــعه يومــا إذ وقــا زوج وردــان علــى احلــاعط

وهعال هعيلهما ( )1فءد أبو جعفء عليهما ك مهمـا سـاعة ث هنلـا فلمـا طـارا علـى احلـاعط هـعل الـذكء علـى األن ـى سـاعة
ث هنلا ،فملغ :جعلغ فعاك ما هذا الطو؟ قال :اي ابن مسلم كل دـي خلمـه مـن طـو أو هبيمـة أو دـي فيـه رول
فهــو اســا لنــا وأطــو مــن ابــن آدو ،أن هــذا الوردــان ــن ابمءأتــه فالفــغ لــه مــا فعلــغ فمالــغ :تءضــى مبام ـع بــن علــي
فءضيا  ،فلخربته أنه اا امل فوعقها.
 17ـ يف تفســو علــي بــن إبـءاهيم وقــال الوــادا  :اعطــى ســليمان بــن داود مــا علمــه معءفــة املنطــق بكــل لســان
ومعءفــة اللهــاو ومنطــق الطــو والبهــاعم والســبا وكــان إذا دــاهع احلــءوب تكلــم ابلفارســية ،وإذا قعــع لعمالــه وجنــوده وأهــل
لكته تكلم ابلءومية ،وإذا خ بنساعه تكلم ابلسءاينية والنبطية ،وإذا قاو يف إلءابه ملناجـاس ربـه تكلـم ابلعءبيـة ،وإذا جلـس
للوفود واخلوما تكلم ابلعربانية.
ما مل يعـط أوـع مـن أنبيـا
 18ـ وفيه قال :اعطى داود وسليمان
اما احلعيع والوفء من ألو ار وجعلغ اجلبال يسبان ما داود .

مـن اتايو ،علمهمـا منطـق الطـو .وأالن

قـال :اعطـى سـليمان بـن داود ملـك
 19ـ يف جمما البيان وروى الواوعي ابوسناد عن جعفء بن د عن أبيه
مشارا األر ومهارهبا ،فملك سبعماعة سنة وستة أدهء ،ملك أهل العنيا كلهـم مـن اجلـن واالنـس والشـياط والـعواب
والطو والسبا  ،وأعطى علم كـل دـي ومنطـق كـل دـي ويف زمانـه ـنعغ الوـناعا العجيبـة الـذ سـا هبـا النـاس ،وذلـك
ُ ر ْ َ ْ َ ذ ْ َُ
ْ ُر
َش ٍء إ ذن هذا ل َ ُه َو الْ َف ْض ُل ال ْ ُمب ُ
ُك َ ْ
ني .
ن
م
ينا
ت
و
ري وأ ِ ِ
ِ
ِ
قوله :علمنا من ِطق الط ِ
 21ـ يف اخلـءاع واجل ـءاعح قــال بــعر مــوىل الءضــا
واستلذن عليه رجل من خءاسان فكلمه بك و
__________________

 :أن إســاق بــن عمـار دخــل علــى موســى

( )1ااعيل وو احلماو وأضءابه.
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فجلــس عنــعه

مل أسا مب له كلنه ك و الطو .قال إسااا :فلجابه موسى

 :مب له وبلهتـه إىل أن قلـى وطـءه مـن مسـاعلته فخـءج مـن

عنــعه ،فملــغ :مــا سعــغ مب ــل هــذا الكـ و فمــال :هــذا كـ و قــوو مــن أهــل الوـ ولــيس كــل كـ و أهــل الوـ م لــه ،ث
قــال :أتعجــل مــن ك مــي بلهتــه؟ فملــغ :هــو موضــا العجــل! قــال  :أخــربك مبــا هــو أعجــل منــه :إن االمــاو يعلــم
منطق الطو ،ونطق كل ذي رول خلمها تعاىل وما خيفي على االماو دي .
 21ـ يف كتــاب املناقــل البــن دــهء آدــوب تفســو ال علــن قــال الوــادا  :قــال احلس ـ بــن علــي ــلواو
عليهمــا :إذا ــال النســء قــال :ابــن آدو! عــش مــا د ـ غ آخــءه املــوو ،وإذا ــال اله ـءاب قــال :إن يف البعــع عــن النــاس
أنسـا ،وإذا ـال المنـرب قـال :أللهـم العـن مبهلـي آل إلمـع ،وإذا ـال اخلطـاف قـء احلمـع ت رب العـامل وميـع اللــال
كما ميعها المارى.
 22ـ وفيه يف مناقل أيب جعفء الباقء
ويسللن قوو يومهن.
يسبان ريب
 20ـ د بن مسلم عن أيب جعفء

وسا عوافو توـان ،قـال :تـعري اي أاب محـزس مـا يملـن؟ قلـغ :ال ،قـال:
ر

ُ

ُر َ

قال :سعته يمولُ :عل ْمنا َمنْط َق ذ
الط ْري َوأوتِينا ِم ْن ُك ْ
َش ٍء .
ِ
ِ

 24ـ يف بواعء العرجاو يعموب بن يزيـع عـن احلسـن بـن علـي الودـا عمـن رواه عـن املي مـي عـن منوـور عـن ال مـاح
يف داره وفيها دجءس فيها عوافو وهن يوان فمال ح :أتعري مـا يملـن هـ ال ؟
قال :كنغ ما علي بن احلس
قلغ :ال أدرى قال :يسبان رهبن ويطلا رزقهن.
 25ـ د بن إساعيل عن علي بن احلكم عن مالك بن عطية عن أيب محزس ال ماح قـال :كنـغ عنـع علـي بـن احلسـ
فانتشءو العوافو و وتغ ،فمال :اي أاب محزس أتـعري مـا تمـول؟ قلـغ :ال قـال :تمـعس رهبـا وتسـلله قـوو يومهـا،
ُرْ َْ َ ذ ْ ُ
ْ ُر
ُك َ ْ
َش ٍء
ري َوأوتِينا ِمن
ث قال :اي أاب محزس علمنا من ِطق الط ِ
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 26ـ أمحـع بـن د بـن خالـع عـن بعـم رجالـه عـن أيب عبـع
ُ

ُر َ

 :وتـ رجـل عنـعه هـذه اتيـة ُعلر ْمنزا َمنْط َ
زق
ِ

ذ
الط ْري َوأوتِينا ِم ْن ُك ْ
 :ليس فيها «من» امنا هي «وأوتينا كل دي »
َش ٍء فمال أبو عبع
ِ
قـال :كنـغ عنـعه
 27ـ د بن د عن أمحع بن يوسة عن داود احلعاد عن فلـيل بـن يسـار عـن أيب عبـع
إذ نةءو إىل زوج محاو فهعر الـذكء ( )1علـى األن ـى فمـال ح :أتـعري مـا يمـول؟ قلـغ :ال قـال :يمـول :اي سـك وعءسـي

ما خلق أول إىل منك إال أن يكون موالي جعفء بن إلمع.
يمـول:
 28ـ علي بن اسعيل عن د بن عمءو الزايو عن أبيه عن الفيم بـن املختـار قـال :سعـغ أاب عبـع
ُ ر ْ َ ْ َ ذ ْ َُ
ْ ُر َ
ْ
أن سليمان بن داود قال :علمنا من ِطق الط ِري وأوتِينا ِمن ُك َش ٍء وقع و علمنا منطق الطو وعلم كل دي .
 29ـ أمحع بن موسى عن د بن احلس عن النلء بن دعيل عن عمء بن خليفة عن ديبة بـن الفـيم عـن د بـن

َ ُّ َ ذ ُ ُ ر ْ َ ْ َ ذ ْ ُ
َ َْ ْ ُ
ْ ُر َ ْ ذ
َش ٍء ِإن هذا ل ُه َو الفضل
ري َوأوتِينا ِمن ُك
يمـول :يا أيها اها علمنا من ِطق الط ِ

مسلم قـال :سعـغ أاب جعفـء
ال ْ ُمب ُ
ني .
ِ
 31ـ أمحع بن موسى عن د بن أمحع املعءوف بهزال عن د بن احلس عن سـليمان مـن ولـع جعفـء بـن أيب طالـل

يف و ــاعط ل ــه إذ ج ــا عو ــفور فوق ــا بـ ـ يعي ــه وأخ ــذ يو ــيح ويك ــء الو ــيال
ق ــال :كن ــغ م ــا أيب احلس ــن الءض ــا
ويلـطءب ،فمـال ح :اي فـ ن تـعري مـا يمـول هـذا العوـفور؟ قــال :قلـغ :ورسـوله وابـن رسـوله أعلـم ،قـال :اهنـا تمــول
أن وية تءيع أن أتكل فءاخي يف البيغ فخذ معك العوا وادخل البيغ واقتـل احليـة ،قـال :فلخـذو النبعـة ـ وهـي العوـا ـ
ودخلغ إىل البيغ وإذا وية جتول يف البيغ فمتلتها.
 31ـ أمحع بن د عن احلسن بن علي بن فلال عن ثعلبـة عـن سـامل مـوىل أابن بيـا الزطـي قـال :كنـا يف وـاعط أليب
معه ونفء معى ،قال :فواوغ العوافو
عبع
__________________
( )1هعر احلماو :قءقء وكءر وته يف ونجءته.
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فمال :أتعري ما تمول هذه؟ فملنا :جعلنا

فعاك ال نعري ما تمول ،قال :تمول :أللهـم اا خلـق مـن خلمـك وال بـع لنـا

من رزقك فلطعمنا واسمنا.
 32ـ أمحع بن د عن احلس بن السعيع والربقي عن النلء بن سويع عن حي احللن عـن ابـن مسـكان عـن عبـع
() 2
متـوجه إىل مكــة وـ إذا كنـا بسـءف ( )1اسـتمبله ألـءاب ينعـق يف وجهــه
بـن فءقـع قـال :خءجنـا مـا أيب عبـع
فمــال :مــغ جوعــا مــا تعلــم دــي ا إال ونحــن نعلمــه إال اا أعلــم ابت منــك ،فملنــا :هــل كــان يف وجهــه دــي ؟ قــال :نعــم
سمطغ اقة بعءفاو.
 33ـ أمحــع بــن د عــن احلسـ بــن ســعيع عــن النلــء بــن ســويع عــن حيـ احللــن عــن ابــن مســكان عــن أيب أمحــع عــن
جالسـا فسـما ـوو فـاخ  ،فمـال :أتـعرون مـا تمـول هـذه؟ فملنــا:
دـعيل بـن احلسـن قـال :كنـغ عنـع أيب جعفـء
و ما نعري ،فمال :تمول :فمعتكم فافمعوها قبل أن تفمعكم.
 34ـ د بــن عبــع اجلبــار عــن احلسـ بــن احلســن الل لـ ى عــن أمحــع بــن احلســن املي مــي عــن د بــن احلســن بــن زايد
وعوـافو علـى احلـاعط يوـان ،فمـال :اي أاب محـزس
املي مي عن مليح عن أيب محزس قال :كنغ عنع علـي بـن احلسـ
أتعري ما يملن؟ قال :يتاعثن أهنن يف وقغ يشكون قو ن.
 35ـ أمحع بن د عن احلس بـن سـعيع والربقـي عـن النلـء بـن سـويع عـن حيـ احللـن عـن عبـع بـن مسـكان عـن
فســما ــوو فــاخ يف الــعار فمــال :أيــن هــذه الــذ
داود بــن فءقــع عــن علــي بــن ســنان قــال :كنــا عنــع أيب عبــع
 :امــا لنفمــعنك قبــل أن تفمــعا ،قــال :ث أمــء
أســا ــو ا؟ قلنــا :هــي يف الــعار أهــعيغ لبعلــهم ،فمــال أبــو عبــع
هبا فلخءجغ من العار.
 36ـ أمحع بن د عن بكء بن احل عن د بن أيب محزس عن عمء بن
__________________
( )1سءف ـ ككتة ـ :موضا على ستة أميال من مكة.
( )2نعق الهءاب :ال.
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لو ـ ( )1فــعخل أبــو عبــع

ا ــبهان قــال أهــعيغ وساعيــل بــن أيب عبــع

فلمــا رآهــا قــال :مــا هــذا الطــو

امليشوو؟ فانه يمول :فمعتكم فافمعوه قبل أن يفمعكم.
 37ـ وعنه عـن اجلـاموراين عـن احلسـن بـن علـي بـن أيب محـزس عـن د بـن يوسـة التميمـي عـن د بـن جعفـء عـن أبيـه
 :استو ـوا ابلوــنانياو خ ـوا يع ـ اخلطــاف ،فانــه آنــس طــو النــاس ابلنــاس ث قــال رســول
قــال :قــال رســول
ْ
ذ ْ
اْل َ ْم ُد ذّلِل َر ر الْعزالَم َ
ذ
ني وـ تمـءأ أو
يم
 :أتعرون ما يمول الونانية إذا هي تءمنغ تمولِ :مْسِب ا ِ
ِ
ِ ِ
هلل الرْح ِن الر ِح ِ
الكتاب ،فاذا كان يف آخء تءمنها قالغ :وال اللال .
 38ـ عبـع بـن د عـن د بـن إبـءاهيم بـن ـء عـن بشـء عـن علـي بـن أيب ـ محـزس قـال :دخـل رجـل مـن مـواح أيب
فمال :جعلغ فعاك أول أن تتهذى عنعي ،فماو أبو احلسن و ملـى معـه فـعخل البيـغ وإذا يف البيـغ
احلسن

س ـءيء فمعــع علــى الس ـءيء و ــغ الس ـءيء زوج محــاو ،فهــعر الــذكء علــى األن ــى وذهــل الءجــل ليامــل الطعــاو فءجــا وأبــو
يلاك فمال :أضاك سنك ا ضاكغ؟ قال :إن هذا احلماو هـعر علـى هـذه احلمامـة فمـال :اـا اي
احلسن
سك واي عءسي و ما على وجه األر أول إح منك ما خ هذا الماعع على السءيء ،قلـغ :جعلـغ فـعاك وتفهـم
ُ

ر

ُر َ

الك و الطو؟ قال :نعم ُعل ْمنا َمنْط َق ذ
الط ْري َوأوتِينا ِم ْن ُك ْ
َش ٍء .
ِ
ِ
 39ـ عبـع بـن د عمـن رواه عـن د بـن عبـع الكـءمي عـن عبـع بـن عبـع ـ الـءمحن عـن أابن بـن ع مـان عـن زرارس
 :البــن عبـاس :إن علمنــا منطــق الطــو كمــا علــم ســليمان بــن داود
قــال :قــال أمــو املـ من
عـن أيب عبــع
ومنطق كل دابة يف بء وحبء.
َ

َْ

ُ ْ

 41ـ يف جوامـا اجلـاما إ ذن هذا ل ُه َو الف ْضل ال ُمب ُ
يعـ امللـك والنبـوس ،ويـءوى انـه خـءج مـن
ني وعـن الوـادا
ِ
ِ
بيغ املمعس ما ستماعة الة كءسي عـن ميينـه و الـه وامـء الطـو فـل لتهم ،وامـء الـءيح فاملـتهم وـ وردو هبـم املـعاعن،
ث رجا

__________________
( )1الولول ـ بلم االول وال الا ـ :طاعء أو الفاختة.
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فبــاو يف إ ــطخء ،فمــال بعلــهم لــبعم :هــل رأيــتم ملكــا قــط أعةــم مــن ه ـذا أو سعــتم؟ قــالوا :ال ،فنــادى ملــك مــن
السما  :ل واب تسبياة واوعس يف أعةم ا رأيتم.
 41ـ يف تفسو علي بـن إبـءاهيم وقولـه
فانه قعع على كءسيه ومحلته الءيح فمءو به على وادي النمل وهو واد ينبغ فيه الذهل والفلة وقع وكل به النمل ،وهـو
َ ُ َ ُ َْ َ ُ ُ ُُ َ ْ
َ
الط ْ
زم يُ َ
زري َف ُه ْ
اْل رن َو ْاْلاْس َو ذ
وز ُعزون
 :وح ِْش لِسليمان جنوده ِمن
ِ
ِ
ِ
ِ

 :إن ت واداي ينبـغ الـذهل والفلـة وقـع محـاه

أبضـعة خلمـه وهـو النمـل ،لـو رامتـه البخـا ( )1مـا

قول الوادا
قعرو عليه.
َ
ُ ْ ُ َ ُ َ
ون قال :حيبس أوام على آخءهم.
 :فهم يوزع
يف قوله
 42ـ ويف رواية أيب اجلارود عن أيب جعفء
 43ـ يف بوــاعء الــعرجاو أمحــع بــن د عــن علــي بــن احلكــم عــن دــعيل العمءقــويف عــن أيب بوــو عــن أيب عبــع

قال :كان سليمان عنعه اسم األكرب الذي إذا س ل به اعطى ،وإذا دعا به أجاب ،ولو كان اليوو اوتاج إلينا.
يمـول عـن أبيـه
 44ـ يف عيون األخبار ابسناده إىل داود بن سليمان الهـازي قـال :سعـغ علـي بـن موسـى الءضـا
َ
ذ ُ ْ ُ ُ
َ ُّ
ْ َ
َ
اه ْمزل ادخلزوا
زن ق ْو ِِلزا َوقزاَ  :ل ـما قالـغ النملـة :يزا أي َهزا
ضاحاك ِم
يف قولـه :فتَبَ ذس َم
موسى بن جعفـء
ِ
َ

َ ُ ْ َْ َذ ُ ْ ُ ْ ُ َ ُُ ُ
وهو مـار يف ااـوا فـالءيح قـع
ود ُه محلغ الءيح وو النملة إىل سليمان
َمسا ِكنكم ال ُي ِطمنكم سليمان وجن
محلتـه فوقــة وقــال :علـي ابلنملـة ،فلمــا أتــى هبــا قـال ســليمان :اي أيتهــا النملــة امـا علمــغ أين نــن وان ال أ لــم أوــعا؟
ذ ُ ْ ُ ُ
َ ُّ
َ ُ
ك ْم ؟ قالـغ النملـة:
اه ْمزل ادخلزوا َمسزا ِكن
قالغ النملة :بلى قال سليمان :فلم ذرينهم لمي وقلـغ :يزا أي َهزا
 ،ث قال ــغ النمل ــة :أن ــغ أك ــرب أو أب ــوك داود؟ ق ــال
خش ــيغ أن ينة ــءوا إىل زينت ــك فيميسـ ـوا هب ــا فيبع ــعون ع ــن

سليمان :بـل أيب داود ،قالـغ النملـة :فلـم يزيـع يف وـءوف اسـك وـءف علـى وـءوف اسـم أبيـك داود؟ قـال سـليمان :مـا
ح هبذا علم ،قالغ النملة الن أابك داود داوى جءوه بود
__________________
( )1البخا لا البخغ :اوبل اخلءاسانية.
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فســمى داود ،وأنــغ اي ســليمان أرجــو أن تلاــق أببيــك ،ث قالــغ النملــة :هــل تــعري مل ســخءو لــك الـءيح مــن بـ ســايء
بذلك لو سخءو لك ليا اململكـة كمـا سـخءو
 :ما ح هبذا علم ،قالغ النملة :يع
اململكة؟ قال سليمان
لك هذه الءيح لكان زوااا من يعيك كزوال الءيح ،فاين ذ تبسم ضاوكا من قواا.
 45ـ يف جمما البيان وروى أن منل سليمان هذا كان كلم ال الذائب والك ب.
قـال:
 46ـ يف بواعء العرجاو د بن محاد عن أخيه أمحع بن محاد عن إبءاهيم عن أبيه عـن أيب احلسـن االول
ورث النبيـ كلهــم؟ قــال ح :نعــم ،قلــغ :مــن لــعن آدو إىل أن انتهــى إىل
قلــغ لــه :جعلــغ فــعاك أخــربن عــن النــن
نفسه؟ قال :ما بعا نبيا إال ود أعلم منه قال :قلغ :إن عيسـى بـن مـءمي كـان حيـ املـوتى إبذن ؟ قـال :ـعقغ
يمــعر علــى هــذه املنــازل؟ قــال :فمــال :إن
قلــغ :وســليمان بــن داود كــان يفهــم منطــق الطــو هــل كــان رســول
َ

ْ

َ

ْ

ُ ْ ُ َ ْ َ
زن الَززائب َ
اكن ِمز َ
سـليمان قـال للهعهـع وـ تفمـعه ودـك يف أمــءه قـال :مززا ِ َ
ني فهلـل عليــه
ِل ال أ َرى الهدهززد أآ
ِِ
َْ ََ
َُ
َ
ْل َع رذ َد ذن ُُ َ
ْل َْ َِبَ ذن ُُ أَ ْو َْلَأْتيَ رِن ب ُسلْطان ُ
ني وامنا أللل عليه ألنه كان يعله علـى املـا  ،فهـذا
ب
م
و
أ
يدا
د
ش
ذابا
ع
فمال:
ِ
ٍ ِ ٍ
ِ ِ
وهــو طــو قــع اعطــى مــا مل يعــط ســليمان ،وقــع كانــغ الـءيح والنمــل واجلــن واالنــس والشــياط املــءدس لــه طــاعع  ،ومل يكــن

يعــءف مــا ــغ اا ـوا  ،وان يف كتــاب

تايو مــا ي ـءاد هبــا أمــء اتن إىل أن اذن

بــه مــا مــا قــع اذن

ــا كتبــه

َ َْ
اْل ْرض إ ذال ِف كتزا ُ
ْ َ
ذ
زني
ب
م
للماض  ،جعله لنا يف أو الكتاب ،إن يمول يف كتابـه :ما ِمن اغئِب ٍة ِِف السما ِء و ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ
ُ ذ َْ ََْ ْ
َ ذ َ ْ َ
اص َطفيْنا ِم ْن ِعبا ِدنا فنان الذين ا طفاا فورثنا هذا الذي فيه كل دي .
اَّلين
تا
ب
ِ
ث قال :ثم أورثنا ال ِ

 47ـ يف أ ــول الكــايف د بــن حيـ عــن أمحــع بــن أيب زاهــء أو ألــوه عــن د بــن محــاد عــن أخيــه أمحــع بــن محــاد عــن

إب ـءاهيم عــن أبيــه عــن أيب احلســن االول
قال :نعم قلغ :

قــال :قلــغ لــه :جعلــغ فــعاك أخــربن عــن النــن
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ورث النبي ـ كلهــم؟

من لعن آدو و انتهى إىل نفسه؟ قال :ما بعا

نبيا إال ود

أعلـم منـه ،قـال :قلـغ :إن عيسـى بـن مـءمي كـان

حي ـ املــوتى إبذن ؟ قــال :ــعقغ وســليمان بــن داود كــان يفهــم منطــق الطــو وكــان رســول

يمــعر علــى هــذه

َ َ َ ُْ ْ ُ َ َ ْ َ
املنازل؟ قال :فمال :إن سليمان بن داود قال للهعهع و فمعه ودـك يف أمـءه فمـال :مزا ِِل ال أرى الهدهزد أآ اكن
َ ْ
َْ َ َْ ََذ ُ َْ ََ ْ َر ُ ْ
َ
َُ َ رَذُ
َ
ُ
َ
زني وامنـا
ِمن الَائِ ِبني و فمع وأللل عليه فمـالْ :لعذدنُ عذابا ش ِديدا أو ْلَِبنزُ أو ْلزأتِيِن بِسزل ٍ
طان م ِب ٍ

أللـل ألنـه كـان يعلـه علـى املـا فهـذا وهـو طـاعء قـع اعطـى مـا مل يعـط سـليمان ،وقـع كانـغ الـءيح والنمـل واجلـن واالنـس
ََ ْ َذ ُ
ْ
والشياط املءدس له طاعع  ،ومل يكن يعءف املا غ ااوا  ،وكان الطو يعءفه ،وان يمول يف كتابه :ولزو أن قرآنزا
ْ
ْ ُ َْ ُر
ُ رَ ْ
َ
ْ
َ
اْلباَ أو ُكم بِ ُِ الموىت وقـع ورثنـا نحـن هـذا المـءآن الـذي فيـه مـا تسـو بـه اجلبـال وتمطـا بـه البلـعان و ـ بـه
سريت بِ ُِ ِ
املــوتى ،ونحــن نعــءف املــا ــغ ااـوا وان يف كتــاب تايو مــا يـءاد هبــا أمــء إال أن اذن بــه مــا مــا قــع اذن ــا
َْ

ذ

ُ
َ ْ
ْ َ
ذ
َ
زني ث
كتبه املاضون جعله لنا يف أو الكتـاب ،إن يمـول :وما ِمن اغئِب ٍة ِِف السزما ِء واْلر ِض ِإال ِِف ِكتزا ٍ م ِب ٍ
ُ ذ َْ ََْ ْ
َ ذ َ ْ َ
وأورثنـا هـذا الكتـاب فيـه تبيـان
اص َطفيْنا ِم ْن ِعبا ِدنا فـنان الـذين ا ـطفاا
اَّلين
تا
ب
ِ
قـال :ثم أورثنا ال ِ
كل دي .

أخـربن عنـك
قـال آ ـة بـن بءخيـا وزيـء سـليمان لسـليمان
 48ـ يف تفسو علـي بـن إبـءاهيم قـال الوـادا
اي سليمان ءو ل ااعهع وهو أخس الطـو منبتـا وأنتنـه رحيـا؟ قـال :انـه يبوـء املـا ورا الوـفا األ ـم ،فمـال :وكيـة
يبوء املا مـن ورا الوـفا وامنـا يـوارى عنـه الفـخ بكـة مـن تـءاب وـ ي خـذ بعنمـه؟ فمـال سـليمان :قـة ابوقـاف انـه إذا
جا المعر وال دون البوء واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
فنةــل
لســليمان
إذا قعــع علــى كءســيه جــا و ليــا الطــو الــذ ســخءها
 49ـ وفيــه كــان ســليمان
الكءســي والبســاا جبميــا مــن عليــه عــن الشــمس ،فهــاب عنــه ااعهــع مــن بـ الطــو فوقــا الشــمس مــن موضــعه يف وجــء
.
سليمان؟ فءفا رأسه وقال :كما وكى
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 51ـ يف جمما البيـان وروى العيادـي ابوسـناد قـال :قـال أبـو ونيفـة أليب عبـع

 :كيـة تفمـع سـليمان ااعهـع

مــن ب ـ الطــو؟ قــال :الن ااعهــع يــءى املــا يف بطــن األر كمــا يــءى أوــعكم الــعهن يف المــارورس ،فنةــء أبــو ونيفــة إىل
 :مـا يلـاك؟ قـال :فـءو بـك جعلـغ فـعاك قـال :وكيـة ذلـك؟ قـال :الــذي
أ ـاابه وضـاك قـال أبـو عبـع
 :اي نعمـان أمـا علمـغ انــه إذا
يـءى املـا يف بطـن األر ال يـءى الفـخ يف الـرتاب وـ ي خـذ بعنمـه؟ قـال أبـو عبـع
نزل المعر أألشى البوء.
قــال :وــعثين أيب عــن جــعي عــن آابعــه عــن
 51ـ يف عيــون األخبــار ابســناده إىل ســليمان بــن جعفــء عــن الءضــا
مكتوب ابلسءاينية آل د خو الربية.
قال :يف جنال كل هعهع خلمه
علي بن أيب طالل
إذ مــء رجــل بيــعه
 52ـ يف كتــاب اخلوــال عــن داود بــن ك ــو الءقــى قــال :بينمــا نحــن قعــود عنــع أيب عبــع
وـ أخــذه مــن يــعه ،ث دوــى بــه األر ث قــال :أعــاملكم أمــءكم هبــذا أو
خطــاب مــذبول ،فوثــل إليــه أبــو عبــع
هنى عـن قتـل سـتة :النملـة والنالـة واللـفع والوـءد
قال :إن رسول
فميهكم؟ لمع أخربن أيب عن جعي
إىل ملك بلميس.
وااعهع واخلطاف إىل أن قال  :واما ااعهع فانه كان دليل سليمان
عـن سـبل فمـال :هـو رجـل ولـع
 53ـ يف جمما البيان وروى علممة بن وعلغ عن ابن عباس قال :س ل رسول
له عشءس من العءب ،تيامن منهم ستة وتشـلو أربعـة ،فالـذين تشـلموا :اللخـم واجلـذاو وألسـان وعاملـة ،والـذين تيـامنوا كنـعس
واألدعءون واألزد ومذو ومحو وأمنار ،ومن األمنار خ عم وجبيلة.
َ
َ
ت م َن الْاكَد َ
َ َُْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ
زني إىل قولـه تعـاىل:
 54ـ يف تفسو علي بـن إبـءاهيم ث قـال سـليمان
 :سننظ ُر أصدقت أآ كن ِ
ِِ
ماذا يءجعون فمال ااعهع امنا يف وون منيا يف عـءش عةـيم أي سـءيء ،قـال سـليمان  :ألـق كتـايب علـى قبتهـا فجـا
:
ااعهع فللمى الكتاب يف وجءها فار عغ من ذلك ولعغ جنودها ،وقالغ اام كما وكى
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َ
ْ َ ُ ُْ
ِل كتا ٌ َكر ٌ
ِق إ َ ذ
يا أ ُّي َها ال َمَل ِإ ر أل ِ َ
يم أي خمتوو.
ِ
ِ
ِ
 55ـ يف جوامــا اجلــاما «كتــاب كــءمي» و ــفته ابلكــءو ألنــه مــن عنــع ملــك كــءمي أو خمتــوو لمولــه
ختمه.
أنـه قـال :سعـغ رسـول
 56ـ يف عيـون األخبـار ابسـناده إىل الءضـا عـن آابعـه عـن عل ٍّـي
ْ

ْ

َ

كــءو الكتــاب

ْ

يمـول :إن

َ ُ ْ َ
تبـارك وتعـاىل قـال ح :اي د َول َق ْد آتَيْ َ
آن ال َعظ َ
زيم فـلفءد علـى االمتنـان بفا ـة الكتـاب
ناك َسبْعا ِم َن ال َمثزا ِ والقزر
ِ
خـص دا ودـءفه هبـا ومل يشـءك
وجعلها إبزا المءآن العةيم ،وان فا ة الكتـاب أدـءف مـا يف كنـوز العـءش ،وان
ْ
الزرْحن ذ
هلل ذ
الزر ِح ِيم حيكـى عـن بلمـيس وـ
معه فيها أوعا من أنبياعه ما خ سليمان
فانـه أعطـاه منهـا ِمْسِب ا ِ
ِ
ر ُْ َ
َ
ْ
ٌ َ ٌ ذُ ْ ُ ْ َ َ ذُ
الزرْحن ذ
هلل ذ
ذ
قالـغِ :إ أل ِ َ
الزر ِح ِيم واحلـعيا طويـل أخـذا منـه موضـا
ا
ِمْسِب
ُ
ن
إ
و
مان
ي
ل
س
ن
م
ُ
ن
إ
يم
ر
ك
تا
ك
ِل
ِ ِ ِ
ِق ِإ ِ
ِ
ِ
ِ

احلاجة.
 57ـ يف كتـاب كمـال الـعين ومتـاو النعمـة ابسـناده إىل أيب بوـو عـن أيب ـ عبـع
خيءج إال يف اوىل قوس ،وما يكون أولوا قوس إال عشءس آالف.
ْ ُ

ُ

َ

َْ

أنـه قـال عـن المـاعم
ُ َ

َ

 :مـا

َ ذ

 85ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم فمالغ اـم :إ ذن ال ُمل َ
وك ِإَا َد َخلوا ق ْر َية أف َس ُدوها َو َج َعلوا أ ِع ذَّ َة أ ْه ِلها أ َِلة فمـال
ِ
 :وكذلك يفعلون.
وـعيا طويــل وفيــه يمـول  :والنــا ءس يف بعــم
 59ـ يف كتـاب االوتجــاج للطربســي عـن أمــو املـ من
َ َ ٌ َ َْ ُ ُْ ْ َ ُ َ
ون .
ناظرة بِم ير ِجع المرسل
اللهة هي املنتةءس أمل تسما إىل قوله :ف ِ

قـال :ااعيـة علـى ث ثـة أوجـه :هعيـة مكافـاس ،وهعيـة موـانعة ،وهعيـة

 61ـ يف كتـاب اخلوـال عـن أيب عبـع
.
ت
 61ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم متول مبا سبق قءيبا من قوله« :وكـذلك يفعلـون» ث قالـغ :إن كـان نبيـا مـن عنـع
كما يععى ف طاقة لنا به فان

ال يهلل ،و
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لكن سلبعا إليه هبعية فان كان ملكا مييل إىل العنيا قبلها وعلمغ انـه ال يمـعر علينـا ،فبع ـغ ومـة فيهـا جـوهءس عةيمـة
بـبعم جنـوده مـن
وقالغ للءسول :قل له ي مل هذه اجلوهءس ب وعيع وال ار ،فل ه الءسـول بـذلك فـلمء سـليمان
اهلل َخ ْ ٌ
ُ
زري
لءسـواا :مـا آ ين
العيعان فلخذ خيطا يف فمه ث ثمبهـا وأخـذ اخلـيط مـن اجلانـل االخـء ،قـال سـليمان
َ
َ
َ َ
ُ ْ َْ َُْ ْ َ ذ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َْ ْ َ ََ ْ َذ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ِم ذما آتاكم بل أنتم بِه ِدي ِتكم تفرحون ار ِجع إِْل ِهزم فلنزأتِينهم ُِنزو ٍد ال قِبزل لهزم بِهزا أي ال طاقـة لهزم بِهزا
ُ َ
ََُ ْ َ ذُ ْ ْ َ ذ َ ُ
ْ
وهخ ِرجنهم ِمنها أ َِلة وهم صزا ِغرون فءجـا إليهـا الءسـول فلخربوهـا بـذلك ،وتفـوه سـليمان فعلمـغ انـه ال إلـيص اـا

فخءجغ وار لغ نحو سليمان.
 62ـ يف جوامـا اجلــاما يـءوى اهنــا أمـءو عنــع خءوجهـا إىل ســليمان فجعـل عءدــها يف آخـء ســبعة أبـواب ،ووكلــغ بــه
وءسا حيفةونه ،فلراد سليمان أن يءيها بعم ما خيوه به من املعجزاو الشاهعس لنبوته.
قــال عفءيــغ مــن عفاريــغ اجلــن وروى أن آ ــة بــن بءخيــا قــال لســليمان  :مــع عينيــك
 63ـ وعــن البــاقء
وـ ينتهــى طءفــك ،فمــع عينيــه فنةــء نحــو الــيمن ،ودعــا آ ــة فهــار العــءش يف مكانــه مبــلرب ث نبــا عنــع جملــس ســليمان
ابلشاو بمعرس قبل أن يءد طءفه.
 64ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم متوـل آبخـء مـا سـبق عنـه قءيبـا أعـ قولـه :وار لـغ نحـو سـليمان فلمـا علـم سـليمان
َ
ُ ْ َ َ ْ ٌ َ ْ ََ
َ َْ َ ْ َُْ
َ ُّ ُ
ك ْم يَأْتيِن ب َ
ْ
اْل رن أنا آ ِتيك بِز ُِ
ن
م
يت
ر
ف
ع
قاَ
ني
م
ل
س
م
وِن
ت
أ
ي
ن
أ
ل
ب
ق
ها
ش
ر
ع
إبقبااا نحوه قال للجن والشياط  :أي
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ََ
َ
ٌ َ
َ ر َ ََ
َقبْ َل أَ ْن َت ُق َ
ني قزاَ سـليمان :أريـع أسـء مـن ذلـك ،فمـال آ ـة بـن بءخيـا :أنزا
وآ ِم ْن َمقا ِمك َو ِإ َعليْ ُِ لق ِو ٌّي أ ِم
َ َ َ
َ
ُ
َ
ابسه األعةم فخءج السءيء من غ كءسي سليمان.
يك بِ ُِ قبْل أ ْن يَ ْرتَ ذد ِإْلْ َك َط ْرف َك فععا
آ ِت
 65ـ وــعثين أيب عــن ابــن أيب عمــو عــن ابــن أذينــة عــن أيب عبــع
 ،وس ل عن الذي عنعه علم من الكتاب أعلم أو
امل من
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قــال :الــذي عنــعه علــم الكتــاب هــو أمــو

الــذي عنــعه علــم الكتــاب؟ فمــال :مــا كــان علــم الــذي عنــعه علــم مــن الكتــاب عنــع الــذي عنــعه علــم الكتــاب إال بمــعر مــا
أتخذ البعوضة جبناوهـا مـن مـا الباـء وقـال أمـو املـ من ـلواو عليـه :أت إن العلـم الـذي هـبط بـه آدو مـن السـما
إىل األر وليا ما فللغ به النبيون إىل خا النبي يف عرتس خا النبي .
َ
عـن قـول جـل ثنـاؤه :قزاَ
 66ـ يف روضة الواعة للمفيع قال أبو سـعيع اخلـعري :سـللغ رسـول
ذ

ْ

ْ

اَّلي ِعنْ َد ُه ِعل ٌم ِم َن ال ِبتا ِ قال :ذاك و ي أخى سليمان بن داود.
ِ
 67ـ يف بوـاعء الـعرجاو أمحـع بـن د عـن علـي بـن احلكـم عـن د بـن الفلـيل قـال :أخـربن ضـءيس الكناسـي عـن
قــال :إن اســم األعةـم علــى ث ثــة وسـبع وءفــا ،وامنــا كـان عنــع آ ــة منهـا وــءف واوــع
جـابء عــن أيب جعفـء
فتكلم به فخسة ابألر ما بينه وب سءيء بلميس ،ث تناول السءيء بيعه ،ث عادو األر كما كانغ أسء مـن طءفـة

اسـتلثء بـه يف علـم الهيـل عنـعه ،وال وـول وال قـوس إال

ع  ،وعنعا نحن من االسـم اثنـان وسـبعون وءفـا ،ووـءف عنـع
ابت العلي العةيم.
 68ـ د بن عيسى بن علي بن احلكم عن د بن الفليل عـن ضـءيس الوابشـي عـن جـابء عـن أيب جعفـء
َ

َ َ َ

َ

ُ

قـال

َ
َ
يك بِ ُِ قبْل أ ْن يَ ْرتَ ذد ِإْلْ َك َط ْرف َك فمـال :اي جـابء إن جعـل اسـه األعةـم
قلغ له :جعلغ فعاك قول العـامل :أنا آ ِت
على ث ثة وسبع وءفا ،فكان عنع العامل منها وءف فاخسفغ األر ما بينه وب السءيء التفـغ المطعتـان ووـول مـن
هذه على هذه ،وعنعا اسم األعةم اثنان وسبعون وءفا ووءف يف علم الهيل عنعه املكنون.
قـال:
 69ـ أمحع بن د عن علي بن احلكم عن د بن الفليل عن سـععان عـن عمـء احلـ ل عـن أيب عبـع

إن اسم األعةم على ث ثـة وسـبع وءفـا وامنـا كـان عنـع آ ـة منهـا وـءف فـتكلم بـه فخسـة ابألر بينـه ومـا بـ
سءيء بلميس ،ث تناول السءيء بيعه ث عادو األر كما كانغ أسء من طءفة ع  ،وعنعا نحن من االسم
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اثنان وسبعون وءفا ووءف عنع

استلثء به يف علم الهيل عنعه.

 71ـ يف عيون األخبار ابسناده إىل عمء بن واقع قال :إن هارون الءديع لـما ضاا عره ا كان يةهـء لـه مـن فلـل
ومـا كـان يبلهـه عنـه مـن قـول الشـيعة إبمامتـه واخـت فهم يف السـو إليـه ابلليـل والنهـار ،خشـيه علـى
موسى بن جعفء
دعــا ابملســيل وذلــك قبــل وفاتــه ب ثــة أايو
نفســه وملكــه ،ففكــء يف قتلــه ابلســم إىل أن قــال :ث إن ســيعا موســى
وكان موك به ،فمال له :اي مسيل! قال :لبيك اي موالي ،قال :إين اعن يف هذه الليلـة إىل املعينـة معينـة جـعي رسـول
ألعهــع إىل إبــين علــى مــا عهــعه إح أيب وأجعلــه و ــيي وخليفــذ وآمــءه أمــءى ،قــال املســيل :فملــغ :اي مــوالي
وفينـا؟
كية أتمءن أن أفتح لك األبواب وأقفااا واحلءس معى على األبواب؟ فمال :اي مسـيل ضـعة يمينـك ابت
ابسـه العةـيم
قلغ :ال اي سيعي قال :فمه؟ قلغ :اي سيعي اد أن ي بتين فمال :أللهم ثبته ،ث قـال :إين أدعـو
قبـل ارتـعاد طءفـه إليـه وـ امـا بيـين وبـ
الذي دعا به آ ة و جا بسءيء بلميس ووضـعه بـ يـعي سـليمان
يــععو ففمعتــه عــن موـ ه فلــم أزل قاعمــا علــى قــعمي وـ رأيتــه قــع عــاد
إبـين علـ ٍّي ابملعينــة ،قــال املســيل :فســمعته
إىل مكانــه وأعــاد احلعيــع إىل رجلــه فخــءرو ت ســاجعا لــوجهي دــكءا علــى مــا أنعــم بــه علـي مــن معءفتــه ،واحلــعيا طويــل
أخذا منه موضا احلاجة.
 71ـ يف أ ول الكايف د بن حي عن أمحع بن أيب زاهء عن اخلشاب عن علي بن وسـان عـن عبـع الـءمحن بـن ك ـو
َ ذ
َُْ ٌْ َ ْ
ََْ َ ْ ََْذ َْ َ َ ْ ُ َ
َ
ََ
زك قـال :ففـءج
بتا ِ أنا آ ِتيك بِ ُِ قبل أن يرتد ِإْلزك طرف
عن أيب عبع
قـال :قاَ ِ
اَّلي ِعنده ِعلم ِمن ال ِ
ب أ ابعه فوضعها يف عره ،ث قال :وعنعا و علم الكتاب كله.
أبو عبع
 72ـ د بن حي وألوه عن أمحع بن د عن علـي بـن احلكـم عـن د بـن الفلـيل قـال :أخـربن دـءيس الوابشـي عـن
قــال :إن اســم األعةـم علــى ث ثــة وسـبع وءفــا ،وامنــا كـان عنــع آ ــة منهـا وــءف واوــع
جـابء عــن أيب جعفـء
فتكلم به فخسة
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ابألر مــا بينــه وبـ سـءيء بلمــيس وـ تنــاول السـءيء بيــعه ،ث عــادو األر كمــا كانــغ أســء مــن طءفــة عـ  ،وعنــعا
تبــارك وتعـاىل اسـتلثء بــه يف علـم الهيــل عنـعه ،وال وــول وال

نحـن مـن االســم األعةـم اثنــان وسـبعون وءفـا ووــءف عنـع
قوس إال ابت العلي العةيم.
 73ـ احلسـ بــن د األدــعءي عــن معلــى بــن د عــن أمحــع بــن د بــن عبــع

عــن علــي بــن د النــوفلي عــن أيب

قــال :سعتــه يمــول :اســم األعةــم علــى ث ثــة وســبع وءفــا ،كــان عنــع آ ــة وــءف
احلســن ــاول العســكء
فــتكلم بــه فاتءقــغ لــه األر فيمــا بينــه وبـ ســبل ،فتنــاول عــءش بلمــيس وـ ــوه إىل ســليمان ،ث انبســطغ األر يف
أقل من طءفة ع وعنعا منه اثنان وسبعون وءفا ،ووءف عنع مستلثء به يف علم الهيل.
 74ـ أمحع بن د عن د بن احلسن عن عباد بن سليمان عن د بـن سـليمان عـن أبيـه عـن سـعيء عـن أيب عبـع

َ ذ
ْ َ
اَّلي ِعنززد ُه
قزاَ ِ

قـال :اي سـعيء أمل تمـءأ المـءآن؟ قلـغ :بلـى قـال :فهـل وجـعو فيمـا قـءأو مــن كتـاب
َ َ َ
ٌْ َ ْ
َ
ُ
َ
ََ
يك بِ ُِ قبْل أ ْن يَ ْرتَ ذد ِإْلْ َك َط ْرف َك قال :قلغ :جعلـغ فـعاك قـع قءأتـه قـال :فهـل عءفـغ الءجـل
بتا ِ أنا آ ِت
ِعلم ِمن ال ِ
وهـل علمــغ مــا كـان عنــعه مــن علـم الكتــاب؟ قــال :قلـغ :أخـربن بــه ،قــال :قـعر قطــءس مــن املـا يف الباــء األخلــء ،فمــا

يكون ذلك من علم ،قال :قلغ :جعلغ فعاك ما أقل هذا!
 75ـ علــي بــن إبـءاهيم وأمحــع بــن مهـءان ليعــا عــن د بــن علــي عــن احلســن بــن رادــع عــن يعمــوب بــن جعفــء قــال:
وأ ه رجــل مــن أهــل ر ـءان الــيمن مــن الءهبــان ومعــه راهبــة فاســتلذن امــا الفلــل بــن س ـوار،
كنــغ عنــع أيب إب ـءاهيم
فمال له :إذا كان ألعا فاعغ هبما عنع ب ء أو خو قال :فوافينا مـن الهـع فوجـعا المـوو قـع وافـوا ،فـامء خبوـفة بـواري ( )1ث
عـن أدـيا مل
جلس وجلسوا فبـعأو الءاهبـة ابملسـاعل فسـللغ عـن مسـاعل ك ـوس كـل ذلـك ايبهـا وسـلاا أبـو إبـءاهيم
يكن عنعها فيه دي  ،ث أسلمغ ث اقبل الءاهل يسلله فكان ايبه يف كل ما يسلله ،فمال الءاهل :قـع كنـغ قـواي علـى
ديين وما خلفغ
__________________
( )1اخلوة :البواري واجللة تعمل من خوة النخل.
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أوعا مـن النوـارى يف األر يبلـغ مبلهـي يف العلـم ،ولمـع سعـغ بءجـل يف اانـع إذا دـا وـ بيـغ املمـعس يف يـوو وليلـة
ث يءجــا إىل منزلــه أبر اانــع ،فســللغ عنــه أبي ار هــو؟ فميــل ح :أنــه بســيعان ( )1وســللغ الــذي أخــربن فمــال :هــو
علم االسم الذي فـء بـه آ ـة ـاول سـليمان ل ـما أتـى بعـءش سـبل وهـو الـذي ذكـءه لكـم يف كتـابكم ،ولنـا معشـء
األداين يف كتبنــا .فمــال لــه أبــو إبـءاهيم  :فكــم ت مــن اســم ال يــءد؟ ( )2فمــال الءاهــل األســا ك ــوس فامــا املختــوو منهــا
الذي ال يءد ساعله فسبعة ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
ََْ َ ْ ََْ ذ َْ َ َ ْ ُ َ
 76ـ يف جممـا البيـان قبل أن يرتزد إِْلزك طرفزك ذكـء يف ذلـك وجـوه إىل قولـه :اخلـامس أن األر طويـغ لـه
.
وهو املءوي عن أيب عبع
 77ـ وروى العيادــي يف تفسـوه ابوسـناد قــال التمـى موســى بـن د بـن علــي بـن موســى وحيـ بـن أكـ م فسـلله قــال:
إذ دار بيـين وبينـه مـن املـواعظ وـ انتهيـغ إىل طاعتـه ،فملـغ لـه :جعلـغ فـعاك
فعخلغ على أخى علي بن د
إن ابن أك م سلل عن مساعل أفتيه فيها ،فلاك ث قال :هل أفتيه فيها؟ قلغ :ال قال :ومل؟ قلغ :مل أعءفها ،قـال هـو
مــا هــي؟ قلــغ قــال أخــربن عــن ســليمان أكــان إلتاجــا إىل علــم آ ــة بــن بءخيــا؟ ث ذكــءو املســاعل قــال :اكتــل اي أخــى
َ ذ

ْ

ْ

اَّلي ِعنْ َد ُه ِعل ٌم ِم َن ال ِبتا ِ فهـو آ ـة بـن بءخيـا
بسمميحرلا نمحرلا هللا  سللغ عـن قـول تعـاىل يف كتابـه :قاَ ِ
ومل يعجـز ســليمان عــن معونـة مــا عــءف آ ـة ،لكنــه ــلواو عليـه أوــل أن يعــءف مـن اجلــن واالنــس انـه احلجــة مــن
بععه ،وذلك من علم سليمان أودعه آ ة أبمء ففهمه ذلك لـ خيتلـة يف إمامتـه وداللتـه كمـا فهـم سـليمان يف
ويوس داود ،ولتعءف إمامته ونبوته من بععه لتلكيع احلجة على اخللق.
 78ـ يف اخلـءاع واجلـءاعح روى أن خارجيــا اختوــم مــا آخــء إىل علـ ٍّـي
اخلارجي :الععلغ يف الملية! فمال  :اخسل اي
__________________

( )1كذا يف النسخ ،ويف املوعر «بسبذان» ويف الوايف «بسنعان».
( )2أي ال يءد ساعله كما قاله احملعث الكاداين (ره)
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فاكــم بينهمــا حبكــم

ورسـوله ،فمــال

عــعو

فاســتاال كلبــا وطــارو ثيابــه يف اا ـوا  ،فجعــل يبوــبص وقــع دمعــغ عينــاه ،فــءا لــه

فــععا

فلعــاده إىل

َ ذ
ْ َ
زد ُه علْ ٌ
زم
اَّلي ِعن
عنه بموله :قاَ ِ
ِ

وال االنسانية وتءاجعغ إليه ثيابه من ااوا  ،فمال :آ ة و ى سليمان قص
ْ
ََْ َ ْ ََْذ َْ َ َ ْ ُ َ
َ
ََ
ِم َن ال ِبتا ِ أنا آ ِتيك بِ ُِ قبل أن يرتد إِْلك طرفزك أيهمـا أكـرب علـى نبـيكم أو سـليمان؟ فميـل :مـا واجتـك إىل
قتال معاوية إىل األنوار؟ قال :امنا أدعو على ه ال ب بوو احلجة وكمال احملنة ولو أذن ح يف الععا ملا أتخء.
عل ـم النبي ـ أبس ــءه وعلم ــه

م ــا مل

قــال :إن أوو ــى إىل رس ــول
 79ـ وابســناده إىل أيب عب ــع
فيكــون علــى أعلــم أو بعــم األنبيــا ؟ وتـ
يعلمهــم ،وأســء ذلــك إىل أمــو املـ من
ْ
ال ِبتا ِ ث فءا ب أ ابعه ووضعها على عره وقال :وعنعا و علم الكتاب.
 81ـ يف أ ول الكايف علي بن إبءاهيم عن أبيه عن بكء بن احل عن الماسم بن بءيـع عـن أيب عمـءو الـزبوي عـن أيب

َ ذ
ْ َ
زد ُه علْز ٌ
زم ِمز َ
زن
قززاَ ِ
اَّلي ِعنز ِ

ْ َ ْ
ر
زل َرِّب
ز
ض
عبـع َ َ ق َـال َ :الوجـه ال الـا مـن الكفـء كفـء الـنعم وذلـك قولــه تعـاىل حيكـى قـول سـليمان :هزذا ِمززن ف ِ
ْ ُُ ْ ُُْ ََ ْ َ ََ َ ذ َْ ُُ َْ
ََ ْ َ
زِن َكزر ٌ
ِْلَبْلُ َ
ك َف َر فَإ ذن َر رِّب َغ ٌّ
يم واحلـعيا طويـل أخـذا منـه
ن
م
و
ُ
س
ف
ه
ر
ب
ش
ي
ما
ن
إ
ف
ر
ب
ش
ن
م
و
ر
ف
ك
أ
آ
أ
ر
ب
ش
أ
أ
ِن
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

موضا احلاجة.

َ َ
َْ ُ َ ََ ْ ُ
ب ُر ملـا آ ين مـن امللـك أ ْآ أ ْك ُف ُ
زر إذا رأيـغ
ِْلبلو ِِن أأش

 81ـ يف تفسو علي بـن إبـءاهيم وقـول سـليمان
من هو دون م أفلل م علما ،فعزو له على الشكء.
 82ـ يف مه الععواو يف دعـا العلـوي املوـءي :ااـى وأسـ لك ابسـك الـذي دعـاك بـه آ ـة بـن بءخيـا علـى عـءش
ملكة سبل فكان أقل من حلظ الطءف و كان موورا ب يعيه فلما رأته قيل أهكذا عءدك قالغ كلنه هو.
قـع أمـء أن يتخـذ اـا بيتـا مـن قـواريء ووضـعه علـى املـا ث قيـل اـا
 83ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وكان سـليمان
ادخلى الوءل و نغ انه ما فءفعغ ثوهبا وأبعو ساقيها فاذا عليها دـعء ك ـو ،فميـل اـا إنذ ُُ َ ْ
َص ٌح ُم َم ذر ٌد ِم ْن قَزوار َ
ير
ِ
ِ

قالَ ْ
ت َر ر إ ر َظلَ ْم ُ
ت
ِ
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َْ
ََ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َْ َ
مان ذّلِل َر ر الْعزالَم َ
ني فتزوجهـا سـليمان وهـي بلمـيس بنـغ الشـءل احلمويـة ،وقـال سـليمان
نف ِِس وأسلمت مزع سزلي
ِ
ِ ِ

للشــياط  :اختــذوا اــا د ــي ا يــذهل هــذا الشــعء عنه ــا فعمل ـوا اــا احلمام ــاو وطبخ ـوا الن ــورس ،فاحلمام ــاو والن ــورس،
فاحلماماو والنورس اختذته الشياط لبلميس ،وكذا االروية الذ تعور على املا .
 84ـ يف الكـايف عـعس مـن أ ـاابنا عـن أمحـع بـن أيب عبـع عـن علـي بـن د الماسـاين عمـن ذكـءه عـن عبـع بـن
ـلواو

عليـه :كـن ملـا ال تءجـو أرجـى

قال :قال أمو امل من
الماسم عن أيب عبع عن أبيه عبع عن جعه
منك ملا تءجو إىل أن قال  :وخءجغ ملكة سبل فلسلمغ ما سليمان .
َ
َ
ْ
َ
َ
َ ْ
َ
ُ
يف قولهَ :ولقد أ ْر َسلنا إىل ث ُمزود أخزاه ْم
 58ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ويف رواية أيب اجلارود عن أيب جعفء
َ
َ
َ
ٌ
َ ُ ْ َ
َْ
َْ ُ َ
َ
زون أ ذن صزاْلا ُم ْر َسزل م ْ
زن
يقان َيتَ ِر ُمون يمـول موـعا ومكـذب قـال الكـافءون مـنهم :أتعلم
ِ
ِ
ِ
صاْلا ف ِإَا هم ف ِر ِ
َر رب ُِ قال امل منـون :اا ابلـذي أرسـل بـه م منـون قـال الكـافءون مـنهم اا ابلـذي آمنـتم بـه كـافءون وامـا قولـه
َ َ ْ
َْ َْ ُ َ
ون ب ذ
السزيرئَ ِة قبْزل اْل َ َسزنَ ِة فـإهنم سـللوه قبـل أن أتتـيهم الناقـة أن اتـيهم بعـذاب الـيم ،فـلرادوا بـذلك امتاانــه
تسزتع ِعل ِ
ذ ذْ َ
َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ذ ر َ َ ْ َ َْ َ َ
ك َوب َم ْ
زن
ب
نا
ري
اط
:
له
و
ق
اما
و
،
الءمحة
قبل
ابلعذاب
:
يمول
ة
فمال :يا قوآِ لِم تستع ِعلون بِالسيئ ِة قبل اْلسن
ِ
ِ
ِ
 :لِ َ
زم

َ
َ
َم َعززك فــإهنم أ ــاهبم جــو دــعيع قــالوا هــذا مــن د ـ مك ود ـ و مــن معــك أ ــابنا هــذا الماــط وهــي الطــوس قززاَ
َْ َُْ ْ َْ ٌ َُُْ َ
ُ ْ َْ
ون يمول :تبتلون ابالختبار.
بل أنتم قوآ تفتن
هلل يمول :خوكم ودءكم من عنع
طائِ ُركم ِعند ا ِ

يف اجلـاما ابلكوفـة فمـال :اي أمـو
قال :قـاو رجـل إىل أمـو املـ من
 86ـ يف كتاب اخلوال عن أيب عبع
املـ من أخــربن عــن يــوو األربعــا والتطــو منــه وثملــه وأي أربعــا هــو؟ فمــال  :آخــء أربعــا يف الشــهء وهــو احملــاا وفيــه

يف النــار .ويــوو األربعــا قــال
قتــل قابيــل هابيــل أخــاه ،ويــوو األربعــا المــى إب ـءاهيم
عع َ
أَ ْ َ
ني واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة .ويف عيون األخبار م له.
ِ
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َذ َذ ْ ُ
نززاه ْم َوقَ ْ
ززو َم ُه ْم
 :أنززا دمر

َ ْ

َ

 87ـ يف تفسو علي بـن إبـءاهيم وقولـه

َ ُُ ُُ ْ
خاو َيزة بِمزا َظل ُمزوا قـال :ال تكـون اخل فـة يف آل
 :ف ِتلك ديزوتهم ِ

ف ن وال آل ف ن وال آل ف ن وال آل طلاة وال الزبو.
 88ـ يف أ ــول الكــايف احلسـ بــن د عــن د بــن أمحــع النهــعي عــن عمــءو ابــن ع مــان عــن رجــل عــن أيب احلســن
أن ال يعوى يف دار إال أضااها للشمس و تطهءها.
قال :وق على

ُ ْ
ذ
اْل َ ْم ُد ذ َ ٌ َ
اَّل َ
يزن
يف قوله تعاىل :ق ِل
ّلِل َوسزلآ لَع ِعبزا ِدهِ ِ
ِ ِ

 89ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقال علي بن إبءاهيم
ْ
اص َطىف ُ
آهلل َخ ْ ٌري قال :هم آل د لواو عليهم.
إن الذين ا طفى :إلمع وآله عليه و .
 91ـ يف جواما اجلاما وعنهم
قــال :الءجـل إذا قـءأ «آت خــو أو مـا يشــءكون» أن يمــول:
 91ـ يف ـذيل األوكــاو يف املوثــق عـن أيب عبــع
خ ـوا [ خ ـوا] أكــرب قلــغ :فــان مل يمــل الءجــل دــي ا مــن هــذا إذا ق ـءأ؟ قــال :لــيس عليــه دــي  ،واحلــعيا طويــل
أخذا منه موضا احلاجة.
يمول إذا قءأها :خو ث ث مءاو.
 92ـ يف جواما اجلاما الوادا
ْ

َ

َ

أَ ذم ْن ُج ُ
يب ال ْ ُم ْض َ
زط ذر إَا َد ُ
اعه
ِ
ِ

ُ

َ ُ ْ ٌْ ْ َ
ون قال :عن احلق وقولـه
 10ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم بل هم قوآ يع ِدل
ُّ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ُ َ َ ْ َ
ْ ُ
فاء اْل ْر ِض فانـه وـعثين أيب عـن احلسـن بـن علـي بـن فلـال عـن ـاحل بـن عمبـة عـن
َو َيك ِشف السوء وجعلكم خل
 ،ه ــو و املل ــطء إذا ــلى يف املم ــاو ركعت ـ ودع ــا إىل
ق ــال :نزل ــغ يف الم ــاعم م ــن آل د
أيب عب ــع
 ،فلجابه ويكشة السو واعله خليفة يف األر .

و
 94ـ وــعثين أيب عــن ابــن أيب عمــو عــن منوــور بــن يــونس عــن أيب خالــع الكــابلي قــال :قــال أبــو جعفــء
وقــع أســنع هـءه إىل احلجــء ث ينشـع ومــه إىل أن قــال  :هـو و امللــطء يف كتــاب
لكـلن انةــء إىل المـاعم
ُّ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ُ َ َ ْ َْ
َ ُ ََ ْ ُ
يف قوله :أَ ذم ْن ُج ُ
يب ال ْ ُم ْض َ
زف السزوء وجعلكزم خلفزاء اْلر ِض فيكـون أول مـن يبايعـه
زط ذر ِإَا داعه ويك ِش
ِ

جربعيل
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ث ال مثــلس وال ثــة عشــء رجـ  ،فمــن كــان ابتلــى ابملســو واي ومــن مل يبتــل ابملســو فمــع عــن فءادــه ،وهــو قــول أمــو
َ ُ ُ َْ
َْ
َ ْ َ ُ
ُ ُ ُ َ
َْ ْ
عيعا
ات أي َن ما تكونوا يأ ِت بِكم اهلل ِ
 :فاست ِبقوا اْلري ِ

 :هم املفمودون عن فءدهم ،وذلك قـول
امل من
قال :اخلواو الوالية.
 95ـ يف أمــاح دــيخ الطاعفــة ابســناده إىل عمـءان بــن احلوـ قــال :كنــغ اا وعمــء بــن اخلطــاب جالسـ عنــع

َ ُ ََ ْ ُ
َذ ْ ُ ُ ُْ ْ
ُّ َ َ َ ْ َ ُ ُ
كزمْ
َ
ذ
جيزب المضزطر إَِا داعه ويك ِشزف السزوء وجعل
النن
وعلى جالس إىل جنبه إذ قـء رسـول  :أمن ِ
َ
َ
ْ
ذ
َ
َ
ُ َ
َ
ُخلَفز َ ْ
ٌ َ َ
انتفــا العوــفور فمــال لــه النــن
ون قــال :فــانتفم علــى
هلل ق ِلزززيل مزززا تزززذكر
ززاء اْلر ِض أإِه مزززع ا ِ

 :ما دلنك جتز ؟ فمال :وما ح ال أجز و يمول انه اعلنا خلفا األر ؟ فمال له النـن
حيبك إال م من وال يبهلك إال منافق.

 :ال جتـز و ال

َ َْ
اْل ْرض الْ ََيْ َ
قال عزمن قاعل :قُ ْل ال َي ْعلَ ُم َم ْن ِف ذ
ب إ ذال ُ
اهلل
الس
ماوات و ِ
ِ
ِ
ِ

إىل و ة األتءاك :كلن أراهم قوما كلن وجوههم اوـان املطءقـة ( )1يلبسـون
 96ـ يف هن الب ألة ك و ي مي به
السءا والعيباج ويعتمبون اخليل العتاا ( )2ويكون هناك استاءار قتل و ميشى اوءول علـى املمتـول ويكـون املفلـغ أقـل
من امللسور ( )3فمال له بعم أ اابه :لمع أعطيغ اي أمو امل من علم الهيل؟
__________________
( )1اوـان ـ ابلفـتح ـ لـا جمـن بسـكء املـيم وهـو الـرتس .واملطءقـة بفـتح الـءا والتخفيـة ـ الـذ تطبـق وختوـة كطبمـاو النعـل وريـش طبـاا :إذا كـان
بعله فوا بعم.
( )2السءا ،دمق احلءيء .واوع ا سءقة .قال أبو عبيعه يف احملكي عنه .هي البيم منها وهـو فارسـي معـءب أ ـله سـءه أي جيـع كاالسـتربا الهلـيظ
من العيباج ،ويعتمبون اخليل أي انبنوهنا لينتملوا من ألوها إليها.
( )3اســتاءار المتــل :دــعته .والفلــغ :ااــارب قــال الشــارل املعتــزح :واعلــم أن هــذا الهيــل الــذي أخــرب ( ) عنــه قــع رأينــاه نحــن عيــاا ووقــا يف زماننــا
وكان الناس ينتةءونه من أول اوس و و ساقه الملا والمعر إىل عوءا وهم التتار الذين خءجوا من أقا ي املشءا ـ
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فلاك؟ وقال للءجل وكان كلبيا :اي أخا كلل لـيس هـو بعلـم أليـل ،وامنـا هـو تعلـم مـن ذي علـم ،وامنـا علـم الهيـل علـم
ْ

ذ َ ْ َ
السز َ
زم ذ
زد ُه ِعل ُ
زاع ِة اتيـة فـيعلم سـباانه مـا يف األروـاو مـن ذكـء أو
السـاعة ومـا عـعده سـباانه بمولـه :إِن اهلل ِعنز
أن ى ،وقبيح أو ليل ،وسخي أو خبيـل ،ودـمي أو سـعيع .ومـن يكـون للنـار وطبـا ،ويف اجلنـان للنبيـ مءافمـا ،فهـذا علـم
فعلمنيـه ،ودعـا ح أن يعيـه ـعري وتلـطم عليـه
الهيل الذي ال يعلمه إال  ،وما سوى ذلك فعلم علمـه نبيـه

جواروي.

ْ
ْ
 97ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم :بَ ِل ذاد َار َك ِعل ُم ُه ْم ِِف اخ ِخ َر ِة يمول :علموا ما كانوا جهلوا يف العنيا.
َْ
َََ
َ
ْ
ْ
ُ
عن قول تعاىل :أولم ي ِسريوا ِِف اْلر ِض قال :معنـاه أو مل ينةـءوا
 98ـ يف كتاب اخلوال وس ل الوادا

يف المءآن؟.

 99ـ يف أ ــول الكــايف د بــن حيـ عــن أمحــع بــن أيب زاهــء أو ألــوه عــن د بــن محــاد عــن أخيــه أمحــع بــن محــاد عــن
أنـه قـال :وقـع أورثنـا نحـن هـذا المـءآن الـذي فيـه مـا تسـو بـه اجلبـال وتمطـا بـه
إبءاهيم عن أبيه عن أيب احلسن االول
البلعان وحي به املوتى ،ونحن نعءف املا غ ااوا  ،وان يف الكتاب تايو ما يءاد هبا أمء إال أن اذن به مـا مـا قـع

َ َْ
ذ
اْل ْ
ْ َ
ذ
َ
تزا
ك
ِف
ال
إ
ض
ر
اذن
ا كتبه املاضون ،جعله لنا يف أو الكتـاب ،إن يمـول :وما ِمن اغئِب ٍة ِِف السما ِء و ِ ِ ِ ِ ٍ
َ
َ ذ
ُ ذ ْ ََْ ْ
يزن ْ
ُ
زط َفيْنا م ْ
اص َ
اَّل َ
 ،وأورثنـا هـذا
زن ِعبا ِدنزا فـنان الـذين ا ـطفاا
بتزا
ِ
ِ
ني ث قـال :ثم أورثنزا ال ِ
م ِب ٍ

الكتاب فيه تبيان كل دي  ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 111ـ يف كتاب الهيبة الشيخ الطاعفة ابسناده إىل علي بن مهزاير وعيا طويل يذكء فيـه دخولـه علـى ـاول

وس اله إايه ،وفيه فملغ :اي سيعي
األمء
__________________
ـ و وردو خيلهم العءاا والشاو وفعلوا مبلوك اخلطا وقفجاا وبب د ما ورا النهء وخبءاسان وما واالها من ب د العجم ما مل تو التـواريخ منـذ خلـق
تعاىل آدو إىل عوءا هذا على م له ث ذكء طءفا من أخبارهم وابتعا هورهم فءاجا إن د غ دءل ابن أيب احلعيع ج  363 :2ا موء.
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م ـ يك ــون هــذا األمــء؟ فمــال :إذا وي ــل بيــنكم وب ـ ســبيل الكعبــة واجتم ــا الشــمس والممــء واس ــتعان هبمــا الكواك ــل
والنجوو ،فملغ :م اي ابن رسول ؟ فمال ح :يف سنة كـذا وكـذا ختـءج دابـة األر مـن بـ الوـفا واملـءوس ،ومعـه عوـا
موسى وخا سليمان يسوا الناس إىل احملشء.
 111ـ يف كتاب كمال العين ومتاو النعمة ابسناده إىل النزال بن سيارس عن أمـو املـ من وـعيا طويـل قـال فيـه
بعع أن ذكء العجال ومن يمتله واين يمتـل :إال أن بعـع ذلـك الطامـة الكـربى ،قلنـا :ومـا ذلـك اي أمـو املـ من قـال:
 ،تلـا اخلـا علـى وجـه كـل مـ من فينطبـا
خءوج دابـة األر مـن عنـع الوـفا معهـا خـا سـليمان وعوـى موسـى
فيــه :هــذا م ـ من ومــا ،وتلــعه علــى وجــه كــل كــافء فيكتــل هــذا كــافء ومــا ،وـ أن امل ـ من لينــادي :الويــل لــك ومــا اي
كــافء ،وإن الكــافء ينــادى :طــو لــك اي م ـ من ،وددو أين كنــغ م لــك فــلفوز فــوزا عةيمــا ،تءفــا العابــة رأســها مــن ب ـ
وذلــك بعــع طلــو الشــمس مــن مهءهبــا ،فعنــع ذلــك تءفــا التوبــة ف ـ تمبــل توبــة وال عمــل يءفــا ال
اخلــافم إبذن
َ
َ
ََْ َْ
َ ُ
ُ َْ َ ُ
ك ْن َآمنَ ْت ِم ْن قبْل أ ْو ك َسبَ ْت ِِف ِإيمانِها َخ ْريا ث قال  :ال تسللون عمـا يكـون بعـع هـذا
ينف ُع نفسا ِإيمانها لم ت

فانه عهع إح وبين رسول

أال أخرب به ألو عرت .

قـال :قـال أمـو

 112ـ يف كتـاب علـل الشـءاعا إبسـناد إىل د بـن سـنان عـن املفلـل بـن عمـء عـن أيب عبـع
 :اا قسيم ب اجلنة والنار واا الفاروا األكرب ،واا اول العوا وامليسم.
امل من
 113ـ يف أ ول الكايف د بـن حيـ وأمحـع بـن د ليعـا عـن د بـن احلسـن عـن علـي بـن وسـان قـال :وـعثين أبـو
 :ولمـع أعطيـغ السـغ علـم
قـال :قـال أمـو املـ من
عبع الءايوي عن أيب الوامغ احللواين عـن أيب جعفـء
املنــااي والــب اي والو ــااي وفوــل اخلطــاب ،وان لوــاول الكـءاو ودولــة الــعول ،وان لوــاول العوــا وامليســم والعابــة الــذ
تكلم الناس.
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َ َ َ َ َْ ُْ َ َْ ْ َ ْ َ ْ َُ ْ َ
زم دابذزة إىل قولـه :بِآياتِنزا ال
 114ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وامـا قولـه :و ِإَا وقع القوَ علي ِهم أخرجنزا له
ُ ُ َ
إىل أمـو
قـال :انتهـى رسـول
ون فانـه وـعثين أيب عـن ابـن أيب عمـو عـن أيب بوـو عـن أيب عبـع
يوقِن

وهـو قـاعم يف املســجع قـع لـا رمـ ووضـا رأسـه عليـه فاءكــه بءجلـه ث قـال :قــم اي دابـة األر فمـال رجــل
املـ من
من أ اابه :اي رسول أيسمي بعلنا بعلا هبذا االسم؟ فمـال :ال و مـا هـو إال لـه خا ـة ،وهـو العابـة الـذي ذكـءه

َ َ َ َ َْ ُْ َ َْ ْ َ ْ َ ْ َُ ْ َ ذ َ ْ َ ْ ُ َ ر ُ ُ ْ َ ذ ذ َ ُ
 :و ِإَا وقع القوَ علي ِهم أخرجنا لهم دابة ِمن اْلر ِض تكلمهم أن اهزا اكنزوا بِآياتِنزا ال

يف كتابه فمـال
ُ ُ َ
ون ث قال :اي علي إذا كان آخء الزمان أخءجـك يف أوسـن ـورس ومعـك ميسـم تسـم بـه أعـعاعك ،فمـال رجـل
يوقِن
 :كلمهـم يف ار جهـنم امنـا
 :إن العامة يمولون :إن هذه اتية امنا تكلمهم؟ فمال أبـو عبـع
أليب عبع
هو تكلمهم من الك و.
أفســعو قلــن

 :قــال رجــل لعمــار بــن ايســء :اي أاب اليمةــان إن آيــة يف كتــاب
 115ـ وفيــه قــال أبــو عبــع
ودككتين؟ قال :وأية آيـة هـي؟ قـال :قولـه
ُ ُ َ
ُ
ذ
زون فليـة دابـة هـذه؟ قـال عمـار :و مـا أجلـس وال آكـل وال أدـءب وـ أريكهـا ،فجـا
اها َ اكنوا بِآياتِنزا ال يو ِقن

َ َ َ َ َْ ُْ َ َْ ْ َ ْ َ ْ َُ ْ َ ذ َ ْ َ ْ ُ َ ر ُ ُ ْ َ ذ
زم أن
 :و ِإَا وقع القوَ علي ِهم أخرجنا لهم دابة ِمن اْلر ِض تكلمه

وهو اكل متءا وزبعا ،فمال  :اي أاب اليمةـان هلـم ،فلقبـل عمـار وجلـس اكـل
عمار ما الءجل إىل أمو امل من
معــه ،فتعجــل الءجــل منــه فلمــا قــاو قــال الءجــل :ســباان إن ـك ولفــغ أن ال أتكــل وال تشــءب وال جتلــس و ـ ت ـءيين
العابة! قال :أريتكها إن كنغ تعمل.
 116ـ يف جممـا البيـان بعـع أن نمـل هـذا احلـعيا األخـو وروى العيادـي هـذه الموـة بعينهـا عـن أيب ذر أيلـا ،وروى
عن العابة؟ فمال :أما و ما اا ذنل وان اا اللاية.
د بن كعل المءطي قال س ل على
قـال :دابـة األر طواـا سـتون ذراعـا ال يـعركها طالـل وال يفو ـا هـارب .فتسـم
 117ـ وعـن وذيفـة عـن النـن
امل من ب عينيه ويكتل ب عينيه م من ،وتسم الكافء
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بـ عينيــه وتكتــل بـ عينيــه كــافء ،ومعهــا عوــا موســى وخــا ســليمان فتجلــو وجــه املـ من ابلعوــا ،و طــم أنــة الكــافء
ابخلا و يمال :اي م من واي كافء.
انــه يكــون للعابــة ث ـ ث خءجــاو مــن الــعهء ،فتخــءج خءوجــا أبقوــى املعينــة فيفشــو
 118ـ وروى عــن النــن
ذكءهــا يف الباديــة ،وال يــعخل ذكءهــا المءيــة يعـ مكــة ث متكــا زمــاا طــوي ث ختــءج خءجــة اخــءى قءيبــا مــن مكــة فيفشــو
وءمـة وأكءمهـا علـى
ذكءها يف البادية ،وال يعخل ذكءها المءية يع مكـة ،ث سـار النـار يف أعةـم املسـاجع علـى
املســجع احل ـءاو ،مل تــءعهم إال وهــي يف اويــة املســجع وتــعنو كــذا مــا ب ـ الــءكن األســود إىل ابب ب ـ خمــزوو عــن مي ـ
اخلارج يف وسط من ذلك ،فوفم الناس عنها وي بغ اا عوابة عءفوا اهنـم لـن يعجـزوا فخءجـغ علـيهم يـنفم رأسـها
عن الرتاب ،فمـءو هبـم فالـغ عـن وجـوههم وـ تءكتهـا كلهنـا الكواكـل العريـة ث ولـغ يف األر ال يـعركها طالـل وال
يعجزهــا هــارب وـ أن الءجــل ليمــوو فيتعــوذ منهــا يف الوــلوس فتلتيــه مــن خلفــه فيمــول :اي ف ـ ن اتن توــلى فيمبــل عليهــا
بوجهــه فتســمه يف وجهــه فيتجــاور النــاس يف دايرهــم ويوــطابون يف أس ـفارهم ،ويشــرتكون يف األم ـوال يعــءف الكــافء مــن
امل من فيمال للم من اي م من وللكافء :اي كافء.
 119ـ يف جوامــا اجلــاما وروى :فتلــءب امل ـ من فيمــا ب ـ عينيــه بعوــا موســى ،فتنكــغ نكتــة بيلــا فتفشــو تلــك
النكتة يف وجهه و يلي اا وجهه ،وتكتل ب أيعيه :م من ،وتنكغ الكافء ابخلـا فتفشـو تلـك النكتـة وـ يسـود
اا وجهه وتكتل ب عينيه كافء.
كلم من قءأ يكلمهم ولكن تكلمهم ابلتشعيع.
 111ـ وعن الباقء
 999ـ يف تفســو علــي بــن إبـءاهيم متوــل بمولــه ســابما امنــا هــو يكلمهــم مــن الكـ و والــعليل علــى أن هــذا يف الءجعــة
ُ َ
ََْ َ َْ ُ ُ ْ ُر
َُ ْ ُ َ ُ َ
ذ ْ ُ َ
ك رذ ُ
ون َح ذ
قاَ أَ َك ذذ ْدتُ ْم بآيات َول َ ْ
ُك أُ ذمة فَ ْ
زم َُت ُ
يطزوا
جاؤ
َا
إ
ىت
ع
وز
ي
م
ه
ف
نا
ت
آيا
ب
ي
ن
م
م
جا
و
قولـه :ويوآ َنْش ِمن
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ْ َ
ُ ُْ ْ َ ْ َ ُ َ
 ،فمال الءجل أليب
ون قال :اتايو أمو امل من واالعمة
بِها ِعلما أ ذما َا كنتم تعمل
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عبع

 :إن العامـة تـزعم أن قولـه

ُر ُ

َ

َ

َْ َ ْ ُ
ْش م ْ
زن ُك أ ذمز ٍة ف ْوجزا عـ يف يـوو الميامـة فمـال أبـو عبـع
 :يوآ َن ُ ِ

ي ــوو الميام ــة م ــن ك ــل ام ــة فوج ــا وي ــع الب ــاق ؟ ال ولكن ــه يف الءجع ــة وام ــا آي ــة الميام ــة فه ــو:
 :فياش ــء
َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ََ
وحْشناهم فلم نَا ِدر ِمنهم أحدا .
قــال :مــا يمــول النــاس يف هــذه اتيــة :يَز ْ
زو َآ
 112ـ وــعثين أيب عــن ابــن أيب عمــو عــن محــاد عــن أيب عبــع

َْ ُ ُ ْ ُر ُذ َ
ْ
َنْش ِمن ُك أم ٍة فوجا ؟ قلغ :يمولون اهنا يف الميامة قال :ليس كمـا يمولـون اهنـا يف الءجعـة ،أحيشـء يف الميامـة مـن
َ َ َ ْ ُ ْ ََْ ُ ْ ُْ ْ َ
َ
كل فوجا ويع الباق ؟ امنا آية الميامة :وحْشناهم فلم نَا ِدر ِمنهم أحدا
ْ ُ ر ذُ
َ
يف قولـه َ :و َي ْ
زو َآ َنْ ُ ُ
ْشز ِمزن ُك أمز ٍة
 113ـ وعثين أيب عن ابن أيب عمو عن املفلـل عـن أيب عبـع
َ
ف ْوجا قال :ليس أوع مـن املـ من قتـل إال ويءجـا وـ ميـوو ،وال يءجـا إال مـن إلـم االميـان إللـا ومـن إلـم الكفـء

إللا.
 114ـ يف جمما البيان واستعل هبـذه اتيـة علـى ـاة الءجعـة مـن ذهـل إىل ذلـك مـن االماميـة ،ابن قـال :إن دخـول
مــن يف الكـ و يوجــل التبعــيم فــعل ذلــك علــى أن اليــوو املشــار إليــه يف اتيــة حيشــء فيــه قــوو دون قــوو ،ولــيس ذلــك مــن
َ

ََ

َ َ َ ْ ُ
ناه ْم فل ْم نَُا ِد ْر ِمنْ ُه ْم أ َحدا وقع تةـاهءو االخبـار عـن أعمـة ااـعى
فة يوو الميامة الذي يمول فيه سباانه :وحْش
يف أن تعاىل سيعيع عنع قياو املهعي قوما ن تمـعو مـو م مـن أولياعـه ودـيعته ليفـوزوا ب ـواب نوـءته
من آل د
ومعونتــه ،ويبتهجــون بةهــور دولتــه ،ويعيــع أيلــا قومــا مــن أععاعــه لينــتمم فــيهم وينــالوا بعــم مــا يســتامونه مــن العمــاب يف
المتــل علــى أيــعى دــيعته أو الــذل واخلــزي مبــا يشــاهعون مــن علــو كلمتــه ،وال يشــك عاقــل أن هــذا ممــعور ت تعــاىل ألــو

مســتايل يف نفســه ،وقــع فعــل يف األمــم اخلاليــة ،ونطــق المــءآن بــذلك يف عــعس مواضــا م ــل قوــة عزيــء وألــوه علــى مــا
قولــه :ســيكون يف أمــذ كــل مــا كــان يف بـ إسـءاعيل وــذوا لنعــل ابلنعــل والمــذس
فســءاه يف موضــعه ،و ــح عــن النــن
ابلمذس و لو أن أوعهم دخل جاء ضل لعخلتموه ،على أن لاعة من االمامية أتولوا ما ورد من
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االخبار يف الءجعة على رجو العولة واألمء والنهى دون رجـو األدـخاة واويـا األمـواو ،وأولـوا األخبـار يف ذلـك ل ـما
نوا أن الءجعة تنايف التكلية ،وليس كذلك ألنه ليس فيهـا مـا يلجـل إىل فعـل الواجـل واالمتنـا مـن المبـيح ،والتكليـة
يوح معها كما يوح ما هور املعجزاو الباهءس واتايو الماهءس كفلق الباـء وقلـل العوـا ثعبـاا ومـا أدـبه ذلـك ،والن
الءجعة مل ت بغ بةواهء االخبار املنمولة فيتطءا التلويل عليها وامنا املعـول يف ذلـك علـى إلـا الشـيعة االماميـة وان كانـغ
االخبار تعلعه وت يعه.
 115ـ يف جواما اجلاما وقع اسـتعل بعـم االماميـة هبـذه اتيـة علـى ـاة الءجعـة وقـال :أن املـذكور فيهـا يـوو حيشـء
ْ
َ َ َ ْ ُ ََ ُ
ْشناه ْم فل ْم نَا ِد ْر ِمن ُه ْم
فيه من كل لاعة فوج و فة يوو الميامة انه حيشء فيه اخل عق أبسءهم كما قال سـباانه :وح
َ
أ َحززدا وورد عــن آل د ــلواو علــيهم أن تعــاىل حيـ عنــع قيــاو املهــعي قومــا مــن أعــعاعهم قــع بلهـوا الهايــة يف
لمهم واعتعاعهم ،وقوما من خملوى أولياعهم قع ابتلوا مبعااس كل عنا وإلنة يف واليتهم لينتمم ه ال مـن أول ـك ويتشـفوا
ا جتءعوه من الهموو بذلك ،وينال ك من الفءيم بعم ما استامه من ال واب والعماب.
 :سـيكون يف أمـذ كـل مـا كـان يف بـ إسـءاعيل وـذو النعـل ابلنعـل والمـذس ابلمـذس ،وعلـى هـذا
 116ـ وروى عنـه
.
فيكون املءاد ابتايو االعمة ااادية
 :كــم ميلــك المــاعم ؟
 117ـ يف إردــاد املفيــع وروى عــن عبــع الكـءمي اخل عمــي قــال :قلــغ أليب عبــع
قــال :ســبا ســن يطــول لــه األايو والليــاح يكــون الســنة مــن ســنيه ممــعار عشــء ســن مــن ســنيكم ،فيكــون سـ ملكــه
سـبع سـنة مــن سـنيكم هـذه ،وإذا آن قيامــه مطـء النـاس لــادى االخـءس وعشـءس أايو مــن رجـل مطـءا مل يــء اخل عـق م لــه،
فينبغ به حلوو امل من وأبعاهنم يف قبورهم ،وكلن انةء إليهم ممبل من قبل جهينة ينفلون دعورهم عن الرتاب.
َْ َ َُْ ُ
ُّ
ور واختلة يف مع الوور اىل
 118ـ يف جمما البيان يوآ ينفخ ِِف الر ِ
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قوله :وقيل :هو قءن ينفخ فيه دبه البوا ،وقع ورد ذلك يف احلعيا :إال من دا

من امل عكة الذين ي بغ

إىل قوله :وقيل :يع الشهعا فإهنم ال يفزعون ذلك اليوو وروى ذلك يف خرب مءفو .
 119ـ يف موــبال دــيخ الطاعفـة يف دعــا أو داود املنمــول عــن أيب احلســن الءضـا
وامل عءدك و اول الوور املنتةء ألمءك.

قلـوهبم

 :أللهــم ــل علــى إسـءافيل

ْ َ
ُ َْ
زر َم ذ ذ
ِه َت ُم ُّ
َََ
باَ ََتْ َسبُها جا ِم َدة َو ِ َ
هلل
اْل
 923ـ يف تفسو علـي بـن إبـءاهيم وقولـه
زر السزحا ِ صزنع ا ِ
 :وترى ِ
ْ
َ
ذ ََْ َ ُذ َ
َ
جاء باْل َ َسنَة فل ُُ َخ ْ
زم مزنْ
ري منْهزا َو ُه ْ
َ :منْ
ٌ
َ
ْ
اَّلي أتقن ُك َش ٍء قال :فعل الذي أوكم كل دي وقوله
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
ُ َ
ذ ْ ُ ُ ُ
جاء ب ذ
ون َو َم ْن َ
وه ُه ْم ِف ذ
اه ِار قـال :احلسـنة و واليـة أمـو املـ من ـلواو عليـه
السيرئَ ِة فببت وج
ف ََّ ٍع يَ ْو َمئِ ٍذ آ ِمن
ِ
ِ

والسي ة و ععاوته.

قـال :سعتـه
 121ـ وـعثين أيب عـن د بـن أيب عمـو عـن منوـور بـن يـونس عـن عمـء بـن دـيبة عـن أيب جعفـء
يمــول ابتــعا منــه :إن إذا بــعا لــه أن يب ـ خلمــه وامعهــم ملــا ال بــع منــه أمــء منــاداي ينــادى ،فــاجتما اجلــن واالنــس يف
أسء من طءفـة عـ إىل أن قـال  :رسـول وعلـى ودـيعته علـى ك بـان مـن املسـك األذفـء ،علـى منـابء مـن نـور حيـزن

الناس وال حيزنون ،وتفز الناس وال يفزعـون ،ث تـ هـذه اتيـةَ :م ْن َ ْ َ َ َ ُ َ ْ
ري منْها َو ُه ْم م ْن فَ َ َ ْ َ
زذ
ِ
جاء بِاْل َ َسن ِة فلُ خ ٌ ِ
زَّ ٍع يوم ِئ ٍ
َ
علي .
آ ِمنُون فاحلسنة و والية ٍّ

 122ـ وــعثين أيب عــن ابــن أيب عمــو عــن معاويــة بــن عمــار عــن أيب العبــاس املكــرب قــال :دخــل مــوىل المـءأس علــي بــن
فمال لـه أبـو أميـن :اي أاب جعفـء تهـءون النـاس وتمولـون :دـفاعة إلمـع دـفاعة إلمـع؟
على أيب جعفء
احلس

وـ تءبــع وجهــه ( )1ث قــال :وحيــك اي أاب أميــن أألــءك أن عــة بطنــك وفءجــك؟ أمــا لــو قــع رأيــغ
فهلــل أبــو جعفــء
 ،ويلك
افزا الميامة لمع اوتجغ إىل دفاعة إلمع
__________________
( )1تءيع لونه ،تهو.
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فهل يشفا إال ملن وجبغ له النار؟واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.

َ ْ
جزاء بِاْل َ َسزنَ ِة ال إلـه إال
قال وقع نمـل عـن الفـءا قولـهَ :م ْن

 123ـ يف كتاب سعع السعود البن طاوس
والسي ة الشءك ،أقول :هذا أتويل ألءيل ألـو مطـابق للمعمـول واملنمـول الن لفـظ ال إلـه إال يمـا مـن الوـادا واملنـافق،
والن اليهود تمول :ال إله إال وكل فـءا اوسـ و تمـول ذلـك وواوـعس منهـا اجيـة واثنـان وسـبعون يف النـار ،وهـذه اتيـة
وردو مــورد االمــان ملــن جــا ابحلســنة ،فكيــة تناواــا علــى مــا ال يمتلــيه اهءهــا؟ أقــول :وقــع رأيــغ النمــل متةــاهءا أن
احلسنة معءفة ورسوله ومعءفته الذين يمومون ممامه لواو عليه وعليهم انتهى ما أرداه.
 124ـ يف كتـاب اخلوـال عـن يـونس بـن بيـان قـال :قـال الوـادا جعفـء بـن د  :إن النـاس يعبـعون تعـاىل
علــى ث ثــة أوجــه فطبمــة يعبعونــه رألبــة يف ثوابــه فتلــك عبــادس احلء ــا وهــو الطمــا وآخــءون يعبعونــه فءقــا مــن النــار فتلــك

زن فَ َ َ ْ َ
زم م ْ
ُ ْ
زذ
عبادس العبيع وهي الءهبة ،ولكين أعبـعه وبـا لـه فتلـك عبـادس الكـءاو وهـو األمـن ،لمولـه تعـاىلَ :وه ِ
زَّ ٍع يوم ِئ ٍ
ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُّ َ
ُ َ
ُْ ْ ُ ُ ُ ََْ ْ َ ُ ْ ُُ َ ُ
اهلل فَاتذب ُ
ون َ
ك ْم فمـن أوـل أوبـه
وِن ُي ِببكم اهلل ويَ ِفر لكم َنوب
ع
َتب
آ ِمنون ولموله تعـاىل :قل ِإن كنتم ِ
ِ
ِ

 ،ومن أوبه كان من امل من .

 :مـن ممـغ نفسـه دون ممـغ النـاس آمنـه

 125ـ عن محزس بـن يعلـى يءفعـه ابسـناده قـال :قـال رسـول
فز يوو الميامة.
 126ـ يف كتاب معـاين األخبـار وـعثنا د بـن موسـى بـن املتوكـل قـال :وـعثنا د بـن حيـ العطـار عـن أمحـع بـن د
يمــول :ل ـما نزلــغ هــذه اتيــة علــى
بــن عيســى عــن ع مــان بــن عيســى عــن أيب أيــوب اخلـزاز قــال :سعــغ أاب عبــع
ْ

مـن

َ ْ َ ذ
اَّلي ُي ْقزر ُض َ
اهلل
 :من َ ا ِ
ِ

ََ

َم ْن َ
جاء بِاْل َ َسنَ ِة فل ُُ َخ ْ ٌري ِمنْها قال رسول  :أللهـم زدين فـانزل
النن
َ
َ َ
َ
َ
َ
أن الك و من ال حيوى وليس له منتهى.
ق ْرضا َح َسنا فيُضا ِعف ُُ ُه أ ْضعافا ك ِث َرية فعلم رسول
 127ـ يف أ ول الكايف احلسن بن د عن معلى بن د عن د بن
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اورمــة ود بــن عبــع

عــن علــي بــن وســان عــن عبــع الءمحــان بــن ك ــو عــن أيب عبــع

قــال :قــال أبــو جعف ــء

َ :مز ْ
زن جز َ
زاء
فمــال اي أاب عبــع أت أخــربك بمــول
 :دخــل أبــو عبــع اجلــعح علــى أمــو املـ من
ْ
ذ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
ذ َ ْ َ
ُ َ
ذ ْ ُ ُ ُ
السيرئَ
ري منْها َو ُه ْم م ْن فَ ََّ ٍع يَ ْو َ
وه ُه ْ
جاء ب ذ
اْل َ َسنَة فَلَ ُُ َخ ْ ٌ
ون* َو َم ْن َ
ار هل َت ََّ ْون إِال ما كنتُ ْم
اه
ِف
م
ج
و
ت
ب
ب
ف
ة
ن
م
آ
ذ
ئ
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
بِ
ِ
ُ
ََْ َ
ون قال :بلى اي أمو امل من جعلغ فعاك ،فمال :احلسـنة معءفـة الواليـة ووبنـا أهـل البيـغ ،والسـي ة انكـار الواليـة
تعمل

اتية.
وبهلنا أهل البيغ ث قءأ
 128ـ علي بن إبءاهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوين عن أيب عبع
ذا ديبة يف اوس و آمنه من فز يوو الميامة.

قال :قـال رسـول

 :مـن وقـء

 129ـ يف روضـة الكـايف علـي بـن د عـن علـي بـن العبـاس عـن علـي بـن محـاد عـن عمـءو بـن ـء عـن جـابء عـن أيب
َ
ََ ْ َْ َ ْ َ َ َ َ
زَّ ْد ُه ِفيهززا ُح ْسززنا قــال :مــن تــوىل األو ــيا مــن آل د
يف قــول
جعفــء
 :ومززن يقز ِ
زَتف حسززنة نز ِ
 ،وهـو قـول َ :م ْ
زن
واتبا آ رهم فذاك يزيعه والية من النبي وامل من األول و يول واليتهم إىل آدو
ْ

ََ

َ
جاء بِاْل َ َسنَ ِة فل ُُ َخ ْ ٌري ِمنْها تعخله اجلنة واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 :ال يمبـل
 131ـ يف أمـاح دـيخ الطاعفـة ابسـناده إىل عمـار بـن موسـى السـاابطي قـال قـال أبـو عبـع
من العباد األعمال الواحلة الذ يعملوهنا إذا تولوا االماو اجلاعء الذي ليس من تعاىل ،فمال لـه عبـع بـن أيب يعفـور:
َ
ُ َ
َ ْ َ َْ َ َ َ َ ُ َ ْ ٌ ْ ُ
ون فكية ال ينفـا العمـل الوـاحل ـن
ري ِمنها َوه ْم ِم ْن ف ََّ ٍع يَ ْو َم ِئ ٍذ آ ِمن
أليس تعاىل قال :من جاء بِاْلسن ِة فلُ خ

 :وهل تعري مـا احلسـنة الـذ عناهـا تعـاىل يف هـذه اتيـة؟ هـي معءفـة االمـاو
توىل أعمة اجلور؟ فمال له أبو عبع
ذ َ ْ ُْ َ ذ
ُْ ُْ ََُْ َ
َ َ ْ َ ذ رَ َ ُ ذ ْ ُ ُ ُ ُ ْ
زون وامنـا أراد
ار هل َت ََّ ْون ِإال ما كنزتم تعمل
وطاعته وقع قال
 :ومن جاء بِالسيئ ِة فببت وجوههم ِِف اه ِ
 :مـن جـا يـوو الميامـة بواليـة امـاو جـاعء لـيس مـن
ابلسي ة انكـار االمـاو الـذي هـو مـن تعـاىل ث قـال أبـو عبـع
وجا منكءا حلمنا جاوعا لواليتنا أكبه

تعاىل يوو الميامة يف النار.
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 131ـ وابسـناده إىل أيب عبـع

اجلـعح قـال :قـال ح علـي بـن أيب طالـل

 :أت أوـعثك اي أاب عبـع

ابحلسـنة

وجهــه يف النــار؟ قلــغ :بلــى اي أمــو

الــذ مــن جــا هبــا آمــن مــن فــز يــوو الميامــة ،وابلســي ة الــذ مــن جــا هبــا أكــل
امل من  .قال :احلسنة وبنا والسي ة بهلنا.
ْ
َ
َ
َ
ُ َ ْ
زري منْهزا َو َم ْ
جزاء ب ذ
َ
َ :م ْن َ
السزيرئَ ِة
زن
 902ـ يف روضة الواعة للمفيـع قـال البـاقء
جاء بِاْل َ َسن ِة فلزُ خ ٌ ِ
ِ
َ ُ

ذ ْ ُ ُ ُ
وه ُه ْم ِف ذ
علي ووبه ،والسي ة ععاوته وبهله ،وال يءفا معها عمل.
فببت وج
اه ِار احلسنة والية ٍّ
ِ
َ
َ
ُ
ْ َ َْ
ذ
ْ ُ
ت أ ْن أ ْعبُ َد َر ذ
هزذهِ اْلزُل ِة
 :إِنما أ ِمر
 900ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقال علـي بـن إبـءاهيم يف قولـه
ِ
ذ
َ َ ُ ُ ُّ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ
ْ
َ
ُ
اَّلي َح ذر َمها قال :مكة وه ُك َش ٍء وأ ِمرت أن أكون ِمن المس ِل ِمني .
ِ
قـال:
 134ـ يف الكايف د بن حي عن أمحع بـن د عـن علـي بـن النعمـان عـن سـعيع األعـءج عـن أيب عبـع

إن قءيشـا ل ـما هـعموا الكعبـة وجـعوا يف قواعـعه وجـءا فيـه كتــاب مل حيسـنوا قءا تـه ،وـ دعـوا رجـ فمـءأه فـاذا فيــه :اا
ذو بكة وءمتها يوو وللغ السمواو واألر  ،ووضعتها ب هذين اجلبل ووففتها بسبعة أم ك وفا.
يمـول :وـءو
 135ـ د بن حي عن أمحع بن د عن ابن فلال عن ابن بكو عن زرارس قال :سعـغ أاب جعفـء
وءمه أن خيتلى خ ه ويعلع دجءه إال اوذخء ،أو يواد طوه.
قــال :لـ ـما قــعو رســول
 136ـ علــي بــن إب ـءاهيم عــن أبيــه عــن محــاد بــن عيســى عــن وءيــز عــن أيب عبــع
مكــة يــوو افتتاهــا فــتح ابب الكعبــة فــلمء بوــور يف الكعبــة فطمســغ ،فلخــذ بعلــاد البــاب فمــال :أت إن قــع
وءو مكة يوو خلق السمواو واألر  ،فهي وءاو حبءاو إىل يوو الميامة ال ينفء ـيعها وال يعلـع دـجءها ،وال خيتلـى
خ ها ،وال ل لمطتها إال ملنشع فمال العباس :اي رسول

إال
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اوذخء ( )1فانه للمرب والبيوو فمال رسول

 :إال اوذخء.

 137ـ علي بن إبءاهيم عن أبيه ود بن اسعيل عن الفلل بن داذان ليعا عن ابن أيب عمو عـن معاويـة بـن عمـار
يوو فتح مكة :إن وءو مكة يـوو خلـق السـمواو واألر وهـي وـءاو إىل أن تمـوو السـاعة،
قال :قال رسول
مل ل ألوع قبلي وال ل ألوع بععي ومل ل ح إال ساعة من هنار.
َ

ُ

َ ُ ُ
إذا رجعـوا
يك ْم آياتِ ُِ فتَ ْع ِرفونَها قـال :اتايو أمـو املـ من واالعمـة
ري
 138ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم س ِ
 :و مــا ت آيــة أكــرب م ـ فــاذا
يعــءفهم أعــعاعهم إذا رأوهــم ،والــعليل علــى أن اتايو هــم االعمــة قــول أمــو امل ـ من
رجعوا إىل العنيا يعءفهم أععاؤهم إذا رأوهم يف العنيا «انتهى».

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
قـال :مـن قـءأ سـور الطواسـ الـ ث يف ليلـة اجلمعـة كـان
 1ـ يف كتاب ثواب األعمال ابسناده عن أيب عبـع
من أوليا ويف جواره وكنفه ،مل يوـبه يف الـعنيا بـ س أبـعا ،وأعطـى يف االخـءس وـ يءضـى وفـوا رضـاه ،وزوجـه مـلس
زوجة من احلور الع .
قـال :مـن قـءأ الطواسـ الـ ث وذكـء م لـه وزاد يف آخـءه:
 2ـ يف جممـا البيـان وروى أبـو بوـو عـن أيب عبـع
وأسكنه يف جنة ععن وسط اجلنة ما النبي واملءسل والو ي الءادعين.
قــال :ومــن قــء طســم الموــص اعطــى مــن األجــء عشــء وســناو بعــعد مــن ــعا
 3ـ أيب بــن كعــل عــن النــن
مبوسى وكذب بـه ،ومل يبـق ملـك يف السـمواو واألر إال دـهع لـه يـوو الميامـة انـه كـان ـادقا ،إن كـل دـي هالـك إال
وجهه.
__________________
( )1اوذخء :نباو طيل الءاعاة.
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 4ـ وعن ابن عباس قال :قال رسول

 :أعطيغ طه والطواس من ألوال موسى.
وــعيا طويــل يمــول فيــه

 5ـ يف كتــاب معــاين األخبــار ابســناده إىل ســفيان بــن ســعيع ال ــوري عــن الوــادا
 :واما طسم فمعناه أا الطالل السميا املبعئ املعيع.
فمـال :نتلـو عليـك اي د مـن نبـل موسـى وفءعـون ابحلـق
نبيـه
 6ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ث خاطـل

َْْ َ َ ََ ََْ
ُْ ْ ُ َ
َ
َ َْ َ ْ ُ
ْ َ ذ
َ
ََْ َ ْ
ر
ُ
المـوو يُث ِمنُون إِن فِ ْر َع ْون َعل ِِف اْلر ِض وجعل أهلها ِشيعا يستض ِعف طائِفزة ِمزنهم يزذبح أبنـاعهم ويسزتح ِي
َ ُ ْ ذ ُ َ
زن ال ْ ُم ْفسززد َ
اكن ِمز َ
وأ ــاابه مــن فءعــون مــن المتــل
مبــا لمــى موســى
نبيــه
ين فــلخرب
اِسززاءهم إِنززُ
ِ ِ

والةلم ،ليكون تعزية له فيما يوـيبه يف أهـل بيتـه ـلواو علـيهم مـن أمتـه ،ث بشـءه بعـع تعزيتـه انـه يتفلـل علـيهم بعـع
ذلــك واعلهــم خلفــا يف األر وأعمــة علــى أمتــه ،ويــءدهم إىل الــعنيا مــا أعــعاعهم وـ ينتوــفوا مــنهم ،فمــال جــل ذكــءه:

َْْ َ ََْ َُ ْ َ ذ َ ََْ َُ ُ ْ
َُ ُ َ ْ َ ُ ذ ََ ذ َ ْ ُ ْ ُ
َ ََُ ر
َْْ َُ
زن ل َ ُه ْ
َ
زر َي
ن
و
ض
ر
اْل
ِف
زم
ك
م
ن
و
*
ني
ث
وار
ال
م
ه
ل
ع
َن
و
ة
م
ئ
أ
م
ه
ل
ع
َن
و
ض
ر
اْل
ِف
وا
ف
ِ
ِ
ون ِريد أن نمن لَع ِ
ِِ
ِ
ِ
اَّلين استض ِع ِ
ِ
َ
َ َ ُُ َ
ود ُهما وهم الذين ألوبوا آل د ومهم وقوله منهم أي من آل د ما كانوا حيـذرون أي مـن المتـل
ِف ْر َع ْون َوهامان وجن
َ
َ َ ُُ َ
ُ
ود ُهما منـه مـا كـانوا حيـذرون
وفءعون لمـال َون ِر َي ِف ْر َع ْون َوهامان وجن
والعذاب ولو كانغ هذه نزلغ يف موسى
َ
َ
َ
ْ
ُ ُ ْ َ ُ ََ ذ
َ َ
ين ْ
اَّل َ
استُ ْض ِع ُفوا ِِف اْل ْر ِض َوَنْ َعل ُه ْم أئِ ذمزة علمنـا
أي من موسى ومل يمل منهم ،فلمـا تمـعو قولـه :ن ِريد أن نم ذن لَع ِ

وما وعع به رسوله فامنا يكون بععه .واالعمة يكونون من ولـعه ،وامنـا ضـءب هـذا امل ـل اـم
أن املخاطبة للنن
يف موســى وب ـ إس ـءاعيل ويف أعــعاعهم بفءعــون وهامــان وجنودمهــا ،فمــال :إن فءعــون قتــل ب ـ إس ـءاعيل فةفــء موســى
أ ـاهبم مـن أعـعاعهم المتـل والهوـل ث يـءدهم

بفءعون وأ اابه و أهلكهم  ،وكـذلك أهـل بيـغ رسـول
أععاعهم إىل العنيا و يمتلوهم.
قال م لة هذا الكتاب عفي عنه ميكن ارادس موسى وفءعون وارادس أهل البيغ
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ويـءد

وأععاعهم ،وما قيل انه مانا ال منا فيه كما يةهء أبدن أتمل على ارادس كل من املعنيـ يف الةـاهء والبـاطن ،كمـا نطمـغ
وقـع ذكـءا يف هـذا الكتـاب مـن ذلـك مـا فيـه كفايـة ملـن تتبعـه ،ووقـة علـى طـءيمهم
به االخبار الك وس عـنهم
 :اي وفــص إن مــن ــرب ــرب
وي يــع ذلــك مــا رواه يف الكــايف ابســناده إىل وفــص بــن أليــاث قــال :قــال أبــو عبــع
َ َ َْ
 :ث بشـء يف عرتتـه ابألعمـة وو ـفوا ابلوـرب فمـال جـل ثنـاؤه :وجعلنزا
قلي  ،وإن من جز جز قلـي إىل أن قـال

ُ ُ َ
ُْ ْ َ ذ َ ْ ُ َ َْ َذ َ َُ َ ُ
 :الورب مـن االميـان كـالءأس مـن اجلسـع
ِمنهم أئِمة يهدون بِأم ِرنا لما صَّبوا وَنوا بِآياتِنا يوقِنون فعنع ذلك قال
َ ْ
َ
ْ
ُ
َ
َ ْ َ
َ :و َت ذم ْ
ت َُك َم ُ
ت َر ربك اْل ُ ْسىن َلَع بَ ِِن إِِسا ِئيل َود ذم ْرنا ما اكن يَرن ُع فِ ْر َع ْون
ذلـك لـه فـلنزل
فشكء
ِ
َ
ُ ْ ُ َ
َ ُ
 :انـه بشـءى وانتمـاو مـا مـا رواه يف أ ـول الكـايف يف كتـاب فلـل المـءآن مسـنعا
ون فمـال
َوق ْو ُمُ َوما اكنوا يع ِرش

عن رسول

من قوله وقع ذكء المءآن وله هء وبطن فةاهءه وكم وابطنه علم اهءه أنيق وابطنه عميق.

يف أععاعـه مـ مـا ضـءب
 7ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم متول بموله :و يمتلـوهم وقـع ضـءب أمـو املـ من
علـى وجـه األر عنـاا بنـغ آدو
ام يف أعـعاعهم بفءعـون وهامـان ،فمـال :اي ايهـا النـاس إن أول مـن بهـى علـى
خلق اا عشءين إ بعا لكل إ با منها فءان طوي ن كـاملنجل العةيمـ ( )1وكـان جملسـها يف األر موضـا
اا أسـعا كالفيـل ،وذعبـا كـالبعو ،ونسـءا كاحلمـار ،وكـان ذلـك يف اخللـق االول فسـلطهم
جءيل ،فلما بهغ بعا
فءعــون وهامــان وخســة تعــاىل بمــارون ،وامنــا هــذا امل ــل الععاعــه الــذين
عليهــا فمتلوهــا ،أت وقــع قتــل
ألوبوا ومه فلهلكهم  ،ث قال على لواو عليه على أثء هذا امل ل الذي ضءبه :وقع كان ح وق وـازه دوين مـن
مل يكن له ومل أكن أدءكه فيه وال توبة له إال بكتاب منزل أو بءسول مءسل ،وان له ابلءسالة بعع
__________________
( )1املنجل :كمنرب :آلة من وعيع عكفا يملل به الزر .
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رســول

 ،وال نــن بعــع د ،فــان يتــوب وهــو يف بــءزخ الميامــة ،ألءتــه األمــاين وألــءه ابت الهــءور ،وقــع أدــفي علــى

َْ ْ َ ذ
َ َذَ َ ُ َْ
الظالم َ
َ ْ َ
ُ ُ
ني  ،وكذلك م ل الماعم
اهلل ال يه ِدي القوآ
نار جهنم و
ِِ
هار فانهار بِ ُِ ِِف ِ
جر ٍف ٍ

يف أليبته وهءبـه واسـتتاره

ُ َ ذ
َُ َ
َّل َ
يزن يُقزاتلون
م ل موسـى
خاعفـا مسـترتا إىل أن اذن يف خءوجـه ،وطلـل ومـه وقتـل أععاعـه يف قولـه :أ َِن ل ِ ِ
ُ
ذ
َ
َذُ ْ ُ ُ َ ذ َ َ َ ْ ْ َ
َ ْ
ْ َ
ْ
َ
ُ
ٍّ
ْ
ٌ
زري حزق وقـع ضـءب احلسـ بـن علـي
ُص ِهم لق ِدير* ِ
بِأنهم ظ ِلموا و ِإن اهلل لَع ن ِ
يار ِهم بَِ ِ
اَّلين أخ ِرجوا ِمن ِد ِ

م يف ب إسءاعيل بذلتهم من أععاعهم.
قـال :لمـى املنهـال بـن عمـء علـي بـن
 8ـ وعثين أيب عـن النلـء بـن سـويع عـن عا ـم بـن محيـع عـن أيب عبـع
فمال له :كية أ باغ اي ابن رسول ـ ؟ فمال :وحيـك امـا آن لـك أن تعلـم كيـة أ ـباغ؟ أ ـبانا
احلس
يلعـن علـى
يف قومنا م ل بـ إسـءاعيل يف آل فءعـون ،يـذحبون أبناعنـا ويسـتايون نسـاعنا ،وأ ـبح خـو الربيـة بعـع د

املنــابء ،وأ ــبح عــعوا يعطــى املــال والشــءف ،وأ ــبح مــن حيبنــا إلمــورا منمو ــا ومــه ،وكــذلك مل يــزل امل منــون ،وأ ــباغ
كــان منهــا ،وأ ــباغ
العجــم تعــءف للعــءب ومهــا ابن دا كــان منهــا ،وأ ــباغ العــءب تعــءف لم ـءيش أبن دا
كــان منهــا،
كــان منهــا ،وأ ــباغ العــءب تفتخــء علــى العجــم أبن دا
ق ـءيش تفتخــء علــى العــءب ابن دا
وأ بانا أهل البيغ ال يعءف لنا وق فهكذا أ بانا اي منهال.
 :والـذي بعـا دا ابحلـق بشـوا ونـذيءا إن األبـءار منـا
 9ـ يف جمما البيان وقال سيع العابـعين علـي بـن احلسـ
أهل البيغ وديعتهم مبنزلة موسى وديعته وان ععوا وأدياعهم مبنزلة فءعون وأدياعه.
 93ـ يف هن الب ألة قال  :لـتعطفن الـعنيا علينـا بعـع اسـها عطـة اللـءوس علـى ولـعها ( )1وتـ عميـل ذلـك
َْ َ َ
َْ
َُ ُ َ ْ َ ُ ذ ََ ذ َ ْ ْ ُ
استُض ِعفوا ِِف اْل ْر ِض َوَن َعل ُه ْم أئِ ذمة
اَّلين
ون ِريد أن نمن لَع ِ

__________________

( )1الشماس :موعر س الفءس :إذا منا من هءه :واللءوس :التافه السي ة اخللق تعم والبها.
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ورعلهم الوارث ».
يف قولــه:
 99ـ يف كتــاب الهيبــة لشــيخ الطاعفــة ابســناده إىل د بــن احلس ـ عــن أبيــه عــن جــعه عــن علـ ٍّـي
َْْ َ ََْ َُ ْ َ ذ َ ََْ َُ ُ ْ
َُ ُ َ ْ َ ُ ذ ََ ذ َ ْ ُ ْ ُ
َ
زوار ِثني قـال :هـم آل د يبعـا
ون ِريد أن نمن لَع ِ
اَّليزن استضز ِعفوا ِِف اْلر ِض وَنعلهزم أئِمزة وَنعلهزم ال ِ
مهعيهم بعع جهعهم فيعزهم ويذل ععوهم.
 12ـ يف أ ول الكايف احلس بن د عن معلى بن د عن الودا عن أابن بن ع مان عـن أيب الوـبال الكنـاين قـال:
َُ ُ َْ
 :ون ِريد أن
إىل أيب عبع عليهما ـ الس و ميشى فمال :تءى هذا؟ هذا مـن الـذين قـال
نةء أبو جعفء
َ
َ
ْ
َ ُ ََ ذ
َ
َ
ْ
َ
َ
ين ْ
استُ ْضع ُفوا ِف اْل ْرض َوَنْ َعل ُه ْم أئ ذمة َوَنْ َعل ُه ُم الوارث َ
اَّل َ
ني .
ِ
نم ذن لَع ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
 13ـ يف كتــاب كمــال الــعين ومتــاو النعمــة ابســناده إىل وكيمــة قالــغ :ل ـما كــان اليــوو الســابا مــن مولــع المــاعم
فســلمغ عليــه وجلســغ فمــال :هلمــي إىل إبــين ،فج ــغ بســيعي وهــو يف اخلءقــة ففعــل بــه كفعلــه
ج ــغ إىل أيب د
االول ث أدىل لسانه يف فيه كلمنا يهذيه لبنا وعس  ،ث قال :تكلم اي ب قـال :أدـهع أن ال إلـه إال وثـ ابلوـلوس علـى
ث تـ هـذهِ :مْسِب
د وعلى أمو امل من وعلى االعمـة الطـاهءين ـلواو علـيهم ألعـ وـ وقـة علـى أبيـه
َْْ َ ََْ َُ ْ َ ذ َ ََْ َُ ُ ْ
ذ ْ
َُ ُ َ ْ َ ُ ذ ََ ذ َ ْ ُ ْ ُ
َ ََُ ر
ك َن ل َ ُه ْ
ذ
زم ِِف
وار ِثني* ونم
ال
م
ه
ل
ع
َن
و
ة
م
ئ
أ
م
ه
ل
ع
َن
و
ض
ر
اْل
ِف
وا
ف
ِ
يم ون ِريد أن نمن لَع ِ
ِ
ا ِ
هلل الرْح ِن الر ِح ِ
اَّلين استض ِع ِ
ِ
َْ
ْ
ُ ََْ ُ َ
َ
َ
ُ
َ ُ
ون واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
اْل ْر ِض َون ِر َي ِف ْر َع ْون َوهامان َو ُجنُودهما ِمن ُه ْم ما اكنوا ُيذر

 14ـ يف كتـاب معـاين األخبـار ابسـناده إىل د بـن سـنان عـن مفلـل بـن عمـء قـال :سعـغ أاب عبـع

يمـول:

فبكى وقال :أنتم املستلعفون بععي .قال املفلل :فملـغ لـه:
علي واحلسن واحلس
إن رسول
نةء إىل ٍّ
َ
َُ ُ ْ َ ُ ذ ََ ذ
اَّل َ
يزن
يمـول :ون ِريزد أن نم
ما مع ذلك اي ابن رسـول ؟ قـال قـال :معنـاه انكـم االعمـة بعـعي إن
زن لَع ِ
َْ
ْ ْ ُ
اْل ْرض َو ََنْ َعلَ ُه ْم أَئ ذمة َو ََنْ َعلَ ُه ُم الْوارث َ
ني فهذه اتية جارية فينا إىل يوو الميامة.
استُض ِعفوا ِِف
ِ
ِِ
ِ
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 98ـ يف أمـاح الوـعوا

ابسـناده إىل عل ٍّـي

َُ ُ َ ْ َ ُ ذ ََ ذ
اَّل َ
يزن
قـال :هـي لنـا أو فينـا هـذه اتيـة ون ِريزد أن نم
زن لَع ِ

َْ
ْ ْ ُ
اْل ْرض َو ََنْ َعلَ ُه ْم أَئ ذمة َو ََنْ َعلَ ُه ُم الْوارث َ
ني .
استُض ِعفوا ِِف
ِ
ِِ
ِ

 16ـ يف كتــاب الهيبــة لشــيخ الطاعفــة نــور مءقــعه ابســناده إىل وكيمــة وــعيا طويــل تــذكء فيــه مولــع المــاعم
وجلسغ منها ويا تمعع املءأس من املءأس للوالدس ،فمبلغ على كفي وألمزتـه ألمـزس
تمول فيه :وقع ذكءو أو الماعم

ــلى عليــه متلميــا األر مبســاجعه ،فلخــذو بكتفيــه
دــعيعس ث أنــغ أنــة وتشــهعو ونةــءو تهــا فــاذا أا بــوح
اي عمــة هلمــي فــايتي اببــين ،فلتيتــه بــه فتناولــه
فلجلســته يف وجــءي وإذا هــو نةيــة مفــءوم منــه ،فنــاداين أبــو د
وأخءج لسانه فمساه على عينيه ففتاها ،ث أدخله يف فيه فانكه ث أدخله يف أذنيه وأجلسـه يف راوتـه اليسـءى فاسـتوى
وح جالسـا فمســح يـعه علــى رأســه وقـال لــه :اي بـ انطــق فمــعره  ،فاسـتعاذ وح مــن الشـيطان الــءجيم واســتفتح:

َْ
ذ ْ
َُ ُ َ ْ َ ُ ذ ََ ذ َ ْ ُ ْ ُ
زم أَئ ذمزة َو ََنْ َعلَ ُ
زم الْزوارث َ
اْل ْرض َو ََنْ َعلَ ُه ْ
ُ
ذ
ني
ه
ِف
وا
ف
يم
ِ
ون ِريد أن نمزن لَع ِ
ِِ
ِ
ِمْسِب ا ِ
هلل الرْح ِن الر ِح ِ
اَّليزن استضز ِع ِ
َ
ْ
ُ ر َ
ْ
ُ ََْ ُ َ
َ
َ
ُ
َ ُ
ون و لى على رسول وأمو امل من
َون َمك َن ل ُه ْم ِِف اْل ْر ِض َون ِر َي ِف ْر َع ْون َوهامان َو ُجنُودهما ِمن ُه ْم ما اكنوا ُيذر
ََ َ
تق ذر عيْنُها َوال
وقال :اي عمة ردية إىل امـه وـ
واوعا واوعا و انتهى إىل أبيه ،فناولنيه أبو د
واالعمة
َ
َ
ذ ََْ ُ ْ َ ْ َُ َ
ََتْ ََّ َن َو ِ َِل ْعلَ َم أ ذن َو ْع َد ا ِ َ ٌّ َ
ون .
لكن أكَثهم ال يعلم
هلل حق و ِ
ْ
َ ََْ
ْ
َ
َ :وأَ ْو َحيْنا إىل أُ رآ ُموىس أَ ْن أَ ْ
ت َعليْ ُِ فأل ِقي ُِ ِِف اْلَ رم
ف
خ
َا
إ
ف
ُ
ي
ع
ض
ر
 99ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم واما قولـه
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ
َ َ ْ َ ذ َ ُّ ُ َ
ُ
وه م َن ال ْ ُم ْر َسل َ
ني فانه وعثين أيب عـن احلسـن بـن إلبـوب عـن العـ بـن رزيـن
َوال َّت ِاِف وال َتَّ ِِن ِإنا راد
وه ِإْلْ ِك َوجا ِعل ُ ِ
ِ

قــال :انــه ل ـما محلــغ بـه امــه مل يةهــء محلهــا إال عنــع وضــعها لــه ،وكــان فءعــون قــع
عـن د بــن مســلم عــن أيب جعفــء
وكــل بنســا بـ إسـءاعيل نســا مــن المــبط حيفةــوهنن وذلــك انــه كــان ل ـما بلهــه عــن بـ إسـءاعيل اهنــم يمولــون انــه يولــع فينــا
رجل يمال له موسى بن عمءان يكون ه ك فءعون وأ اابه على يعه فمال فءعون عنع ذلك :ألقتلن ذكور أوالدهم
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وـ ال يكــون مــا يءيــعون ،وفــءا بـ الءجــال والنســا  ،ووــبس الءجــال يف اوــالس فلمــا وضــعغ أو موســى مبوســى
قل ــل املوكلــة هبــا علي ــه فمال ــغ الو
نةــءو إليــه ووزنــغ عليــه واألتم ــغ وبكــغ وقــال :يــذبح الســاعة؟ فعط ــة
موسى :ما لك قع ا ـفء لونـك؟ فمالـغ :أخـاف أن يـذبح ولـعي ،فمالـغ :ال ختـايف وكـان موسـى ال يـءاه أوـع إال أوبـه،
َََْ ْ ُ َ َْ َ ََ
ر
ذ
وألقيت عليك َمبة ِمِن فلوبته المبطية املوكلة هبـا وأنـزل علـى أو موسـى التـابوو .ونوديـغ امـه ضـعيه
وهو قول
َ
َْ
زن ال ْ ُم ْر َسزل َ
وه ِم َ
وه إ َْلْزك َوجزا ِعلُ ُ
ذ َ ُّ ُ
ني فوضـعته يف
ِ
يف التابوو فاقـذ فيـه يف الـيم وهـو الباـء َوال َّت ِاِف َوال َت ََّ ِِن إِنا راد ِ ِ
التابوو وأطبمته عليه وألمته يف النيل.
خماطبــا جلمــا مــن أ ــاابه:
وــعيا طويــل يمــول فيــه
 18ـ يف روض ـة ال ـواعة للمفيــع عــن النــن
وعلمــتم أن موســى بــن عم ـءان كــان فءعــون يف طلبــه يشــق بطــون احلوامــل ويــذبح األطفــال ليمتــل موســى ،فلمــا ولعتــه امــه

أمءو أن أتخذه من تها وتمذفه يف التابوو ،وتلمى ابلتابوو يف الـيم ،فمالـغ وهـي ذعـءس مـن ك مـه :اي بـ إين أخـاف
عليك الهءا ،فمال اا :ال زين إن رادن إليك فبميغ ووانة وـ كلمهـا موسـى فمـال اـا :اي أو اقـذفيين يف التـابوو
وألمي التابوو يف اليم فمال :ففعلغ ما أمءو به فبمي يف التـابوو يف الـيم إىل أن قذفـه يف السـاول ورده إىل امـه بءمتـه ال
يطعم طعاما وال يشءب دءااب معووما وروى أن املعس كانغ سبع يوما وروى سبعة أدهء.
وـعيا طويـل وفيـه يمـول
 19ـ يف كتاب كمال الـعين ومتـاو النعمـة ابسـناده إىل سـعيء الوـويف عـن أيب عبـع
فـان فءعـون ل ـما وقـة علـى أن زوال ملكـه علـى يـعه أمـء إبولـار الكهنـة فـعلوه علـى نسـبه،
اما مولع موسى
وانــه يكــون مــن ب ـ إس ـءاعيل .ومل يــزل امــء أ ــاابه بشــق بطــون احلوامــل مــن نســا ب ـ إس ـءاعيل و ـ قتــل يف طلبــه نيفــا
حبفظ تبارك وتعاىل إايه.
وعشءين ألة مولود ،وبعع عليه الو ول إىل قتل موسى
 21ـ وابسـناده إىل وكيمـة بنـغ د بـن علـي بـن موسـى الءضـا عمـة أيب د احلسـن
فمال :بيذ الليلة عنعا فانه سيلع
د
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اهنـا قالـغ كنـغ عنـع أيب

الليل ــة املول ــود الك ــءمي عل ــى

ال ــذي حيـ ـ ب ــه

األر بع ــع مو ــا ،فمل ــغ :ــن اي س ــيعي؟ ولس ــغ أرى

بنــءوبس دــي ا مــن أثــء اجلعــل ،فمــال :مــن نــءجس ال مــن ألوهــا ،قالــغ :فوثبــغ إليهــا فملبتهــا هــء الــبطن فلــم أر هبــا أثــء
فلخربتــه مبــا فعلــغ فتبســم ث قــال ح :إذا كــان وقــغ الفجــء يةهــء لــك احلبــل الن م لهــا م ــل أو
احلبــل ،فعــعو إليــه
موسى مل يةهء هبـا احلبـل ومل يعلـم هبـا أوـع إىل وقـغ والد ـا ،الن فءعـون كـان يشـق بطـون احلبـاىل يف طلـل موسـى وهـذا
ـال يب أبــو د فمـال :اي عمتـاه هاتيــه
وقالـغ وكيمــة يف أواخـء هـذا احلـعيا :ل ـما ولـع المـاعم
نةـو موسـى
مـ والطـو تءفـءف
فتناولته وأتيغ به نحوه ،فلمـا م لتـه بـ يـعي أبيـه وهـو علـى يـعي سـلم علـى أبيـه فتناولـه احلسـن
على رأسه ،فوـال بطـو منهـا فمـال :امحلـه واوفةـه ورده إلينـا يف كـل أربعـ يومـا ،فتناولـه الطـو وطـار بـه يف جـو السـما
يمــول :اســتودعك الــذي أودعتــه أو موســى فبكــغ نــءجس فمــال :اســكذ فــان الءضــا
واتبعــه الطــو فســمعغ أاب د

َََْ ُ ُ َ ََ َ
ناه إىل أ رم ُِ َكْ تق ذر عيْنُهزا َوال
 :فردد

إلءو عليه األمن ثعيك وسيعاد إليك كما رد موسى إىل امه ،وذلك قـول
َ
َتْ ََّ َن .
قـال :إن يوســة بــن يعمــوب ـلواو
 21ـ وابســناده إىل د احللـن عــن أيب عبــع

عليهمــا وـ ولـءته
ْ

َُ ُ َ ُ
ك ْم ُسز َ
زوء ال َعززذا ِ وامنــا
الوفــاس لــا آل يعمــوب وهــم مثــانون رجـ  ،فمــال :إن هـ ال ســيةهءون علــيكم و يسززومون
ينجيكم من أيعيهم بءجل من ولع الوى بن يعموب اسـه موسـى بـن عمـءان ألـ و طـوال جعـع آدو ،فجعـل الءجـل مـن
ب إسءاعيل يسمى ابنه عمءان ويسمى عمءان ابنه موسى.
أنه قال :ما خءج موسى و خـءج قبلـه عسـون
فذكء أابن بن ع مان أيب احلو عن أيب بوو عن أيب جعفء

كذااب من ب إسءاعيل كلهم يععى انه موسـى بـن عمـءان ،فبلـغ فءعـون اهنـم يءجفـون بـه ( )1ويطلبـون هـذا الهـ و ،فمـال لـه
كهنته وساءته :إن ه ك دينك وقومك على يعي هذا اله و يولع العاو من ب إسءاعيل ،
__________________
( )1أي خيوضون يف ذكءه واخباره قوع أن يهبجوا الناس به.
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فوضــا الموابــل علــى النســا وقــال :ال يولــع العــاو ولــع إال ذبــح ،ووضــا علــى أو موســى قابلــة فلمــا رأى ذلـك بنــو إسـءاعيل
قالوا :إذا ذبح الهلمان واستا النسا هلكنا فلم نبق فتعالوا أت نمءب النسا فمال عمءان أبو موسـى  :بـل اعتـوهن
فان أمء واقا ولو كءه املشءكون ،أللهم من وءمه فان ال أوءمه ومن تءكه فـان ال اتءكـه ،ووقـا علـى أو موسـى فاملـغ
فوضــا علــى أو موســى قابلــة ءســها إذا قامــغ قامــغ وإذا قعــعو قعــعو ،فلمــا محلتــه امــه وقعــغ عليهــا حملبــة وكــذلك
على خلمه ،فمالغ اا المابلة :ما لك اي بنية توفءين وتذوب ؟ قالـغ :ال تلـوميين فـان إذا ولـعو أخـذ ولـعي
حبج
فذبح ،قالـغ :ال ـزين فـان سـوف اكـتم عليـك فلـم توـعقها ،فلمـا أن ولـعو التفتـغ إليهـا وهـي ممبلـة فمالـغ :مـا دـا
 ،فمالــغ اــا :امل أقــل :إين س ــوف اك ــتم عليــك ث محلتــه فلدخلتــه املخــع ( )1وأ ــلاغ أم ــءه ،ث خءج ــغ إىل احل ــءس
فمالغ :انوءفوا ـ وكانوا على الباب ـ فامنا خءج دو ممطا ،فانوءفوا فلرضـعته ،فلمـا خافـغ عليـه الوـوو أووـى إليهـا
أن اعملــي التــابوو ث اجعليــه فيــه ث أخءجيــه لــي فاطءويــه يف نيــل موــء ،فوضــعته يف التــابوو ث دفعتــه يف الــيم فجعــل
يءجا إليها وجعلغ تعفعه يف الهمء ( )2وان الءيح ضءبته فانطلمغ ،به فلما رأتـه قـع ذهـل بـه املـا مهـغ أن توـيح ،فـءبط
على قلبها.
قال :وكانغ املءأس الواحلة امءأس فءعون وهـي مـن بـ إسـءاعيل قالـغ لفءعـون :اهنـا أايو الءبيـا فـلخءجين واضـءب ح قبـة
على دط النيل و أتنزه هذه األايو ،فلءبغ اا قبة على دط النيل إذ أقبل التابوو يءيعها ،فمالغ :هـل تـءون مـا أرى
() 3
على املا ؟ قالوا :أي و اي سيعتنا اا لنءى دي ا .فلما دن منها رو
__________________
( )1املخـع ـ بكسـء املـيم وضـمها ـ بيـغ يكـون داخـل البيـغ الكبـو حيـءز فيـه الشـي وضـم املـيم بنـا علـى انـه اسـم مكـان مـن اخلـع  :،إذا أخفـاه،
وكسءها بنا على انه اسم آلة من اخلع مبع اوخفا .
( )2الهمء :معةم املا .
( )3كذا يف النسخ لكن يف املوعر وكذا املنمول عنه يف الباار «قامغ» بعل « رو».

114

اىل املــا فتناولتــه بيــعها ،وكــان املــا يهمءهــا وـ توــاحيوا عليهــا فجذبتــه وأخءجتــه مــن املــا فلخذتــه ووضــعته يف وجءهــا،
فــاذا هــو أل ـ و ألــل النــاس وأســءهم فوقعــغ عليهــا منــه إلبــة فوضــعته يف وجءهــا وقالــغ :هــذا إبــين فمــالوا :أي و اي
سيعتنا ،اي و مالك ولع وال للملك فاختذي هذا ولعا ،فمامغ إىل فءعون وقالـغ :إين أ ـبغ أل مـا طيبـا ولـوا نتخـذه
ولعا فيكون قءس عـ ح ولـك فـ تمتلـه ،فمـال :مـن أيـن هـذا الهـ و؟ فمالـغ :و ال أدرى إال أن املـا قـع جـا بـه ،فلـم
تزل به و رضـى ،فلمـا سـا النـاس أن امللـك قـع تبـ ابنـا مل يبـق أوـع مـن رؤس مـن كـان مـا فءعـون إال بعـا إليـه امءأتـه
ليكون له ءا و لنه فل أن اخذ من امءأس منهن ثعاي ،فمالغ امءأس فءعون :اطلبوا ال ب ـءا وال مـءوا أوـعا فجعـل
ال يمبل من امءأس منهن فمالـغ أو موسـى ألختـه :قوـيه انةـءي أتـءين لـه أثـءا فانطلمـغ وـ أتـغ ابب امللـك فمالـغ :قـع
بلهــين أنكــم تطلبــون ـءا وهاهنــا امـءأس ــاحلة أتخــذ ولــعكم وتكفلــه لكــم ،فمالــغ :أدخلوهــا فلمـا دخلــغ قالــغ اــا امـءأس
فءعون :ن أنغ؟ قالـغ :مـن بـ إسـءاعيل قالـغ :اذهـن اي بنيـة فلـيس لنـا فيـك واجـة فمالـغ اـا النسـا  :أنةـءي عافـاك
يمبــل أو ال؟ فمالــغ ام ـءأس فءعــون :أرأيــتم لــو قبــل هــل يءضــى فءعــون أن يكــون اله ـ و مــن ب ـ إس ـءاعيل وامل ـءأس مــن ب ـ
إسءاعيل تهـين الة ـء فـ يءضـى ،قلـن :فـانةءى يمبـل اوال؟ قالـغ امـءأس فءعـون :فـاذهن فادعيهـا فجـا و إىل أمهـا وقالـغ:
إن امءأس امللك تععوك فعخلغ عليها فعفا إليها موسى فوضعته يف وجءهـا ث ألممتـه ثـعيها فـازدوم اللـا يف ولمـه فلمـا
رأو امءأس فءعون أن ابنها قع قبـل قامـغ إىل فءعـون فمالـغ :إن قـع أ ـبغ ال بـ ـءا وقـع قبـل منهـا ،فمـال :ـن هـي؟
قالــغ :مــن بـ إسـءاعيل .قــال فءعــون :هــذا ــا ال يكــون أبــعا .الهـ و مــن بـ إسـءاعيل والة ــء مــن بـ إسـءاعيل؟ فلــم تــزل
تكلمه فيه وتمول :ال ختة من هذا اله و امنا هو ابنك ينشو يف وجءك و قلبته عن رأيه ورضى.
 22ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم متول بمولـه :وألميـه يف النيـل آخـء مـا نملنـا عنـه ،اوال :وكـان لفءعـون قوـء علـى دـط
النيل منزها فنةء من قوءه ومعه آسية
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امءأتــه إىل سـواد يف النيــل تءفعــه األمـواج والـءايل تلـءبه وـ جــا و بــه إىل ابب قوــء فءعــون ،فــلمء فءعــون أبخــذه فلخــذ
التابوو ورفا إليـه فلمـا فتاـه وجـع فيـه ـبيا فمـال :هـذا اسـءاعيلى فـللمى يف قلـل فءعـون ملوسـى إلبـة دـعيعس وكـذلك
يف قلــل آســية رمحــة عليهــا ،وأراد فءع ــون أن يمتلــه فمالــغ آســية :ال تمتلــه عس ــى أن ينفعن ــا أو نتخــذه ولــعا وه ــم ال
يشعءون انه موسى.
ُ

َ

ْ ُ

ذ ُ َْ
ني ِِل َول َك ال َتقتُل ُوه اتيـة قـال ابـن عبـاس :إن أ ـااب فءعـون ل ـما علمـوا مبوسـى
 23ـ يف جممـا البيـان قرت ع ٍ
ََ َ
ُ ذ ُ َ ْ
زك ال َت ْقتُلُ ُ
زوه قـال فءعـون :قـءس عـ لـك فامـا ح فـ  ،قـال
زني ِِل ول
جاؤا ليمتلوه فمنعتهم وقالغ لفءعون :قزرت ع ٍ
 :والذي حيلة به لو أقـء فءعـون ابن يكـون لـه قـءس عـ كمـا أقـءو امءأتـه اـعاه بـه كمـا هـعاها .ولكنـه
رسول
أيب للشما الذي كتبه عليه.

 24ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم متول بموله انه موسى ومل يكن لفءعـون ولـع فمـال :اطلبـوا لـه ـءا تءبيـه ،فجـاؤا بعـعس
َ ُ
َ َ ذ ْ َ َْ َْ
راض َع ِم ْن قبْزل وبلـغ امـه أن
نسا قع قتل أوالدهن فلم يشءب لا أوع مـن النسـا وهـو قـول  :وحرمنا علي ُِ الم ِ
ْ َ َ
ََ ْ َ َ ُ ُ
ثاد أُ رآ ُ
اكد ْت ُِلبْ ِدي بِز ُِ قـال :كـادو
فاراغ ِإن
وىس
م
فءعون قع أخذه فازنغ وبكغ كما قال تعـاىل :وأصبح ف
ِ
َ

َ

َْ

ُ

ْ

َ َ ُ ْ
ْ ََْ َ
زثمن َ
ْ
ني ث
أن خترب خبربه أو متوو ث وفةـغ نفسـها فكانـغ كمـا قـال  :لو ال أن ربطنا لَع قل ِبها ِ َِلبون ِمزن الم ِ ِ
َ ْ ُ ْ
ََ ُ َ ْ
زن ُجنُ
ختُ قُ ر
ت بزُ َع ْ
زب أي عـن بعـعوهم ال يشـعءون فلمـا مل
ُص
ب
ف
ـه
ي
إل
ـه
ت
أخ
و
ـا
ج
ف
اتبعيه
أي
ُ
ي
ر
ِ ِ
ِ
قالت ِْل ِ ِ
ٍ
َ
َ
ُُْ َ ُ
َ ْ ُ ُّ ُ ْ َ ْ َ ْ
ت يَكفلونزُ
يمبل موسى اخذ ثعي أوع من النسا األتم فءعون ألما دعيعا فمالغ أخته :هل أدلكم لَع أه ِل دي ٍ
ُ َ
َ ُ ْ َ ُ ْ َُ
ون فمـال :نعـم فجـا و ابمـه فلمـا أخذتـه يف وجءهـا وألممتـه ثـعيها التممـه ودـءب ،ففـءل فءعـون
ناصزح
لكم وهم ه ِ

وأهله وأكءموا امه فمالوا اا ربيه لنا ولك من الكءامة ما ختتـارين ،وذلـك قـول
ذ َ ََْ ُ ْ َ ْ َُ َ
َ ََْ َ َ َْ ََ َ ذ َ ْ َ
هلل َح ٌّق َ
ون .
لكن أكَثهم ال يعلم
و
ا
د
وال َتَّن و ِِلعلم أن وع
ِ
ِ
وفيه قال الءاوي :فملغ أليب جعفء  :فكم مكا موسى ألاعبا عن امه
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َََْ ُ ُ َ ََ َ
ناه إىل أ رم ُِ َكْ تق ذر عيْنُهزا
تعـاىل :فردد

و رده

إليها؟ قال :ثل ة أايو ..

ُ َ
َ ُ ْ َُ
ون قـال هامـان :اهنـا لتعءفـه وتعـءف أهلـه فمالـغ :امنـا
ناصح
 25ـ يف جواما اجلاما وروى اهنا لـما قالغ :وهم ه ِ

أردو وهم للملك ا اون.

ذ َ ْ ََ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
َ
لكن أكَثهم ال يعلمزون قءيـل آخـء مـا نملنـا عنـه قءيبـا ،وكـان
 26ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم متول بمولـه :و ِ

فءعون يمتل أوالد ب إسءاعيل كلما يلعون ويء موسى ويكءمـه وهـو ال يعلـم أن ه كـه علـى يـعه ،فلمـا درج موسـى كـان
يومـا عنــع فءعــون فعطـس موســى فمــال :احلمــد ر رب العـاملني فــلنكء فءعــون ذلــك عليـه ولطمــه وقــال :مـا هــذا الــذي يمــول
فوثــل موســى علــى حليتــه وكــان طويــل اللايــة فهلبهــا أي قلعهــا فلملــه أملــا دــعيعا فهــم فءعــون بمتلــه فمالــغ لــه امءأتــه :هــذا
ألـ و وــعث ال يــعرى مــا يمــول وقــع لطمتــه بلطمتـك إايه فمــال فءعــون :بلــى يــعرى ،فمالــغ لــه :ضــا بـ يعيــه متـءا ولـءا
فــان ميــز بـ التمــء واجلمــء فهــو الــذي تمــول ،فوضــا بـ يعيــه متـءا ولـءا وقــال لــه :كــل فمــع يــعه إىل التمــء فجــا جربعيــل
فوءفها إىل اجلمء فلخذ اجلمء يف فيه فاورتا لسانه و ال وبكى ،فمالغ آسية لفءعـون :امل أقـل لـك انـه مل يعمـل؟
فعفي عنه.
 27ـ يف كتاب معاين األخبار وعثنا أيب قال :وعثنا د بن حيـ عـن د بـن أمحـع عـن أمحـع بـن هـ ل عـن د
 :فلمــا بلــغ
يف قــول
بـن ســنان عــن د بـن عبــع بــن رابا عــن د بـن النعمــان األوــول عــن أيب عبـع
أدعه واستوى قال :أدعه مثان عشء سنة «واستوى» التاى.
عنـع فءعـون يف أكـءو كءامـة وـ بلـغ مبلـغ الءجـال وكـان
 28ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم قـال :فلـم يـزل موسـى
من التوويع و هم به ،فخءج موسى من عنعه ودخل املعينة ،فـاذا رجـ ن يمتـت ن
ينكء عليه ما يتكلم به موسى
أوــعمها يمــول بمــول موســى ،واالخــء يمــول بمــول فءعــون ،فاســتهاثه الــذي مــن دــيعته فجــا موســى فــوكز ــاول فءعــون
فملى عليه وتوارى يف املعينة.
 29ـ يف جمما البيان وروى أبو بوو عن أيب عبع

أنه قال :ليهنكم

انه
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االسم .قال :قلغ وما االسم؟ قال :الشيعة اما سعغ

َ ََ
سـباانه يمـول :فَ ْ
لَع ذاَّلي م ْ
استََارَ ُُ ذاَّلي م ْ
زن
زن ِشزيع ِت ُِ
ِ ِ
ِ ِ

َع ُد روهِ .
 31ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم متوـل بمولـه يف املعينـة فلمـا كـان الهـع جـا آخـء فتشـبا بـذلك الءجـل الـذي يمـول
َ
َُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ
ََْ َ َْ
زِن كمززا قتلززت نفسززا
بمـول موســى
فاســتهاث مبوســى ،فلمــا نةــء ــاوبه إىل موســى قــال لــه :أت ِريززد أن تقتلز ِ

َْْ
بِاْلم ِس فخلى عن اوبه وهءب.

 31ـ يف كتــاب كمــال الــعين ومتــاو النعمــة متوــل بمولــه وـ قلبتــه عــن رأيــه ورضــى آخــء مــا نملنــا عنــه قءيبــا ،فنســي
موس ــى ــلى علي ــه يف آل فءع ــون وكتم ــغ ام ــه خ ــربه وأخت ــه والمابل ــة وـ ـ هلك ــغ ام ــه والمابل ــة ال ــذ قبلت ــه ،فنس ــي
ال يعلــم بــه بنــو إس ـءاعيل قــال :وكانــغ بنــو إس ـءاعيل تطلبــه وتســلل عنــه فعمــي علــيهم خــربه ،قــال :فبلــغ فءعــون اهنــم

يطلبونــه ويســللون عنــه فلرســل إل ــيهم وزاد عل ــيهم يف العــذاب وفــءا بي ــنهم وهنــاهم ع ــن االخبــار بــه والس ـ ال عنــه .ق ــال:
فخءجــغ بنــو إسـءاعيل ذاو ليلــة مممــءس إىل دــيخ اــم عنــعه علــم .فمــالوا :كنــا نسـرتيح إىل األواديــا فاـ مـ واىل مـ
نحن يف هذا الب ؟ قال :و انكم ال تزالون فيه و اي تعاىل ذكـءه بهـ و مـن ولـع الوى بـن يعمـوب اسـه موسـى
يسـو علـى بهلـة وـ وقـة علـيهم ،فءفـا الشـيخ رأسـه
بن عمءان ،أل و طوال جعع ،فبيناهم كذلك إذ أقبل موسـى
فعءفه ابلوفة فمال له :ما اسك يءمحك ؟ قال :موسى .قال :ابن من؟قال :ابن عمءان ،قال :فوثل إليه الشـيخ فلخـذ
بيــعه فمبلهــا و روا إىل رجلــه فمبلوهــا فعــءفهم وعءفــوه واختــذ دــيعة ،فمكــا بعــع ذلــك مــا دــا ث خــءج فــعخل معينــة
َ ْ َ َُ ذ
ْ َ ََ
زن َع ُ
لَع ذاَّلي م ْ
زد رو ِه
اَّلي ِمن ِشيع ِت ُِ
ِ ِ
لفءعون فيها رجل من ديعته يماتل رج من آل فءعـون مـن المـبط فاستَارُ ِ
َ َ

َ

َ

قـع اعطـى بسـطة يف اجلسـم ودـعس يف الـبطش فـذكءه النـاس
المبطـي ف َوك ََّ ُه ُمزوىس ف َق ز َعليْز ُِ وكـان موسـى
َت ذق ُ
ودا أمءه ،وقالوا إن موسى قتل رج من آل فءعون فَأَ ْصبَ َح ِف ال ْ َمدينَة خائفزا َي َ َ
زب فلمـا أ ـباوا مـن الهـع إذا
ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ذ
ه ُموىس إنك لَو ٌّي ُمب ٌ
قاَ َ ُ
ني
الءجل الذي استنوءه ابألمس يستوءخه على آخء
ِ
ِ
ِ
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َ
ََذ َْ َ َ
قاَ :يا ُموىس أَتُر ُ
راد أَ ْن َيبْط َش ب ذاَّلي ُه َو َع ُد ٌّو ل َ ُ
يد أَ ْن َت ْقتُلَِن َكمزا َقتَلْ َ
زت
ما
ه
ابألمس رجل واليـوو رجـل ،فلما أن أ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
َْ
ُ ُ ْ َ ُ َ
َْْ
ْ
ْ ُ ُ ذ َْ َ ُ َ َذ
ون م َن ال ُم ْرلح َ
ني .
نفسا بِاْلم ِس إِن ت ِريد إِال أن تكون جبارا ِِف اْلر ِض َوما ت ِريد أن تك ِ
ِ ِ

 32ـ يف عيـون األخبـار ابسـناده إىل علـي بـن د بـن اجلهـم قـال :ولـءو جملـس املـلمون وعنـعه الءضـا
امللمون :اي ابن رسول أليس من قولـك أن األنبيـا معوـومون؟ قـال :بلـى ،قـال :فـلخربن عـن قـول
َ

َ

فمـال لـه

َ ََ
زوك ََّ ُه
تعـاىل ف

َ

َ
ذ ْ
َ ْ
ُ
ْ َ َ
طان قـال الءضـا
زل الشزي ِ
موىس فق علي ُِ قاَ هذا ِمزن عم ِ
زن َع ُ
على و ألفلة من أهلها وذلك ب املهـءب والعشـا فَ َو َج َد فيها َر ُجلَ ْ َ ْ َ
ْ َ
يعتُ َوهزذا م ْ
زد روهِ،
ِ
ِ
لن هذا ِمن ِش ِ ِ
ني يقت ِت ِ
ِ
ْ َ ََ ذ
َ ْ َ َُ ذ
ْ َ ُ ر َ ََ
ََ
علـى العـعو حبكـم تعـاىل ذكـءه فـوكزه
زوك ََّ ُه ُمزوىس فق ز
اَّلي ِمن عزدوهِ ف
اَّلي ِمن ِشيع ِت ُِ لَع ِ
فاستَارُ ِ
َ
ذ ْ
ْ َ َ
مـن قتلـه «انـه» يعـ
طان يع االقتتال الذي وقا ب الءجل ال ما فعله موسـى
فماو قاَ هذا ِمن عم ِل الشي ِ

 :إن موسـى

ر

ٌّ

َ

ْ

دخـل معينـة مـن مـعاعن فءعـون

َ

ْ

الشيطان َع ُد ٌّو ُمضل ُمب ٌ
ني قال املـلمون .فمـا معـ قـول موسـى َر ر ِإ َظل ْم ُت َنف ِِسز فزاغ ِف ْر ِِل قـال :يمـول:
ِ
ِ
َ َ َ َ َُ
وضعغ نفسي ألو موضعها بعخول هذه املعينة «فاألفء ح» أي اسرتين من أعـعاعك لـ يةفـءوا يب فيمتلـوين فَفر ه
ََ ْ َ ُ َ َ
يم قـال موسـىَ :ر ر بما أَ ْن َع ْم َ
إنذ ُُ ُه َو الْ ََ ُف ُ
الر ِح ُ
ور ذ
ت ََذ
زن أكزون ظ ِهزريا
َع مـن المـوس وـ قتلـغ رجـ بـوكزس فل
ِ
ِ
َََذ ُ َ َ
َْ َ
زإَا
ِِف الم ِدين ِة خائِفا يَتقزب ف ِ

ْ

ُ ْ
عرم َ
ني بل أجاهعهم يف سبيلك هبذه الموس و تءضى «فل بح» موسـى
لِلم ِ ِ
ذ
َ
ذ َ
ْ َْ َ َُ َْ ْ
َْ َ ْ ُ ُ
ه ُ
ك لَ ََو ٌّي ُمب ٌ
قاَ َ ُ
زني قاتلـغ رجـ ابألمـس وتماتـل هـذا
ن
إ
وىس
م
ـء
خ
آ
ـى
ل
ع
ُ
خ
ُص
ت
س
ي
س
م
ِ
اَّلي استنُصه بِاْل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََذ َْ َ َ َْ َْ َ ذ
َ
َ
ُ
اَّلي ه َو َع ُد ٌّو ل ُهمزا وهـو مـن دـيعته قزاَ يزا ُمزوىس
اليوو ألؤدبنك وأراد أن يـبطش بـه فلما أن أراد أن يب ِطش بِ ِ
َُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ
َْْ َ ُ ُ َْ َ ُ َ
ْ ُ ُ ذ َْ َ ُ َ
َْْ
زون ِم َ
زن
يزد ِإال أن تكزون َج ذبزارا ِِف اْلر ِض ومزا ت ِريزد أن تك
ت نفسا بِزاْلم ِس ِإن ت ِر
أت ِريد أن تقتل ِِن كما قتل
ال ْ ُم ْرلح َ
ني قال امللمون :جزاك عن أنبياعه خوا اي أاب احلسن.
ِ ِ

 33ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم متول بموله عن اوبه وهءب وكـان خـازن فءعـون م منـا مبوسـى

ستماعة سنة ،وهو الذي قال

َ
َ :وقاَ
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قـع كـتم اميانـه

َْ َُ َ
َ ْ
َُ
َ ٌُ ُْ ٌ ْ
ِّب ُ
زوَ َر ر َ
اهلل وبلـغ فءعـون خـرب قتـل موسـى الءجـل
آَ فِ ْر َع ْون يَكتُ ُم إِيمانُ أتمتلـون َر ُجزل أن يق
رجل مث ِمن ِمن ِ

ذ َْ َ َ ََْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ ر َ َ
َ َ َ
زرجَ
َ
خ َ
ذ
زحني ف
فطلبه ليمتله فبعا امل من إىل موسـى
إِن المَل يأت ِمرون بِك ِْلقتلوك فاخرج إِ لزك ِمزن اه ِ
اص ِ
َ
ْ
َ
ذ
َ َْ ذ
ر ر
الظالم َ
َتق ُ
خائفا َي َ َ
ني .
ِمنْها كما وكى
ب قاَ  :يلتفغ مينة ويسءس ويمول َر َن ِِن ِمن القوآِ
ِ
ِِ
َ
َ َ
َت ذق ُ
خ َر َج ِمنْها خائفا َي َ َ
ب قزاَ
إىل مكـة وهـو يمـءأ ف
 34ـ يف إرداد املفيع يف ممتل احلس فسار احلسـ
ِ
َ َْ ْ ذ
ر َر
الظالم َ
ني ولزو الطءيـق األعةـم فمـال لـه أهـل بيتـه :لـو تنكبـغ الطءيـق األعةـم كمـا ـنا ابـن الـزبو
َر َن ِِن ِمن القوآِ
ِِ

ل يلاق الطلل فمال :ال و ال أفارقه و يملـى

مـا هـو قـا  ،وملـا دخـل احلسـ

مكـة كـان دخولـه إليهـا

ََذ ََ ذ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
َر َْ َْ
قزاَ َ
زديَِن َسزواءَ
ه
ي
ن
أ
ِّب
ر
رز
ع
ليلة اجلمعة ل ث مل من دعبان دخلها وهو يمول :ولما توجُ تِلقاء مزدين
ِ
ِ
ذ
يل .
الس ِب ِ

 35ـ يف جممـا البيـان وروى عبـع بـن سـنان قـال :سعـغ أاب عبـع
َذ ََ ذ َ ْ َ َ
قاء َم ْدي َن .
من اجلنة أ ه به جربعيل لما توجُ تِل
 :قــال رســول
 36ـ يف مــن ال حيلــءه الفميــه قــال أمــو املـ من
َ

ْ

َ

ُ

يمـول كانـغ عوـى موسـى قلـيل آس

ٌ

 :مــن خــءج يف ســفء ومعــه عوــا لــو زمــء

قاء َم ْدي َن إىل قولـه َو ُ
وت هذه اتية َول ذما تَ َو ذج َُ تِل َ
اهلل َلَع ما َن ُقوَ َو ِكيل آمنـه مـن كـل سـبا ضـار ،ومـن كـل
لــص عــاد ومــن كــل ذاو محــة وـ يءجــا إىل أهلــه ومنزلــه ،وكــان معــه ســبعة وســبعون مــن املعمبــاو ( )1يســتهفءون لــه وـ
يءجا ويلعها .ويف كتاب ثواب األعمال م له سوا .
َ َْ ْ ذ
الظزالم َ
ني ومـء نحـو مـعين وكـان بنيـه وبـ مـعين مسـوس
 37ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم متوـل بمولـهِ :من القوآِ
ِِ

ث ثة أايو ،فلما بلغ ابب معين راى ب ءا يستمى الناس منها الألنـامهم ودواهبـم ،فمعـع اويـة ومل يكـن أكـل منـذ ث ثـة أايو
دي ا فنةء اىل
__________________

( )1احلمة :السم أو ال بءس نلءب هبا الزنبـور واحليـة ونحـو ذلـك أو تلـعم هبـا ،قالـه الفـيم (ره) يف الـوايف .وقـال (ره) أيلـا :واملعمبـاو :م عكـة الليـل
والنهار.
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جــاريت يف اويــة ومعهمــا ألنيمــاو ال تــعنوان مــن الب ــء فمــال امــا :مــا لكمــا ال تســتميان؟ فمالتــا كمــا وكــى
َ

َ

َ

:

اعء َوأبُونا َشزيْ ٌخ كب ٌ
ال ا ْسِق َح ذىت يُ ْر ِد َر ر
الر ُ
ودا مـن الب ـء فمـال ملـن علـى الب ـء :أسـمى ح
زري فءمحهمـا موسـى
ِ
ِ
وسـمى أألنامهمـا
دلوا ولكم دلوا وكان العلو ميعه عشءس رجال ،فاستمى ووعه دلوا ملن على الب ء ودلوا لبنـذ دـعيل
ُ َ ذ
ر
ر ر َ َ
َْ َ ْ َ َذ ْ َ ْ َ
ٌ
كـان موسـى
الظل فقاَ َر ر إِ ِْلا أنَّلت إِِل ِمن خ ٍري ف ِقري كـان دـعيع اجلـو  ،قـال أمـو املـ من
ث ذم ت َوى إىل
ذ
ر ر َ َ َ ر ر َْ َ ْ َ َذ ْ َ ْ َ
َ ُ
ٌ
ويـا سـمى ل ُهما ث ذم تَ َوى إىل الظل فقاَ :ر ِإ ِْلا أنَّلت إِِل ِمن خ ٍري ف ِقري  :و

كلـيم
خبزا اكله ألنه كان اكل بملة األر  ،ولمع رأوا خلءس البمل يف فاا بطنه ( )1من هزاله.
 38ـ يف الكــايف علــي بــن إب ـءاهيم عــن أبيــه عــن ابــن أيب عمــو عمــن ذكــءه عــن أيب عبــع
ر َ ْ َ
َ
َر ر ِإ ِْلا أنْ ََّل َت ِإ ذِل ِم ْن َخ ْ ٍري ف ِق ٌري قال :سلل الطعاو.
وكاية عن موسى

مـا سـلل

إال

يف قــول
َ

يف قول موسى لفتـاه :آتِنا غ َ
داءنا وقولـه:
 39ـ يف تفسو العيادي عن وفص بن البخرتي عن أيب عبع
ر َ ْ َ
َ
َر ر ِإ ِْلا أنْ ََّل َت ِإ ذِل ِم ْن َخ ْ ٍري ف ِق ٌري قال :امنا ع الطعاو ،فمال أبو عبع  : :إن موسى لذو جوعاو.
َ َ ََ ْ َ
داءنا لقد ل ِقينزا
دكى موسى إىل ربه اجلـو يف ث ثـة مواضـا :آتِنا غ
 43ـ عن ليا بن سليم عن أيب جعفء
َ

َ ذ ْ

َ

َ

َ ْ

َ

َ

ْ
َ
َ َ
ِْلا أنْ ََّل َت ِإ ذِل ِم ْن َخ ْ ٍري ف ِق ٌري .
ِم ْن َسف ِرنا هذا ن َربا الَّتذت َعليْ ُِ أجرا
ـلواو عليـه إذ يمـول :إ ر ْلا أَنْ ََّلْ َ
تإ َذ
ِل ِم ْن
 41ـ يف هن الب ألة قال  :وان د غ ثنيغ مبوسى كليم
ِ ِ
ِ
َ
َخ ْ ٍري ف ِق ٌري و ما سلله إال خبزا اكله ألنه كان اكل بملة األر  ،ولمع كانـغ خلـءس البمـل تـءى مـن دـفية ـفاا
بطنه ازاله وتشذب حلمه(.)2

__________________
( )1الوفاا ،اجللع الباطن الذي فوقه اجللع الةاهء من البطن.
( )2تشذب اللام :تهءقه.
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َْ َ ُ َ
زن ال ْ ُم ْرزلح َ
زون ِم َ
ني آخـء مـا نملنـا عنـه سـابما
 42ـ يف كتـاب كمـال الـعين ومتـاو النعمـة متوـل بمولـه :أن تك
ِ ِ

َ
ذ َْ َ َ ََْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ ر َ َ
َ َ َ ُ ٌ ْ َْ َ َْ َ
َ
ُ
ْ
اهاصزحنيَ
زك ِمزنَ
ذ
وجاء رجل ِمن أقَص الم ِدين ِة يسىع قاَ يا موىس إِن المَل يأت ِمرون بِك ِْلقتلوك فزاخرج ِإ ل
ِ ِ
َ َ
َت ذق ُ
خ َر َج ِمنْها خائفزا َي َ َ
زب مـن موـء بهـو هـء وال دابـة وال خـادو فةـه أر وتءفعـه اخـءى وـ انتهـى إىل أر
ف
ِ

مــعين ،فــانتهى إىل أ ــل دــجءس فنــزل فــاذا تهــا ب ــء وإذا عنــعها امــة مــن النــاس يســمون ،وإذا جاريتــان ضــعيفتان ،وإذا
َ
َ
َ ُ
قاِلا أَبُونا َشيْ ٌخ َكب ٌ
زري ونحـن جاريتـان ضـعيفتان ،ال نمـعر أن نـزاوم الءجـال فـاذا
معهمـا ألنيمـة امـا قاَ ما خ ْطبُبما
ِ
فلخذ دلومها فمال اما :قع ما ألنمكما فسـمى امـا ث رجعنـا بكـءس قبـل النـاس ،ث تـوىل
سمى الناس سميا ،فءمحهما
َ
َ ر ر
تإ َذ ْ َ ْ
َْ ْ َ
زري فَق ٌ
زري  ،فـءوى أنـه قـال ذلـك وهـو إلتـاج إىل
ِل ِمزن خ ٍ ِ
موسى إىل الشجءس فجلس تها وقـال :ر ِإ ِْلا أنَّل ِ
دــق متــءس ،فلمــا رجعنــا إىل أبيهمــا قــال :مــا أعجلكمــا يف هــذه الســاعة؟ قالتــا :وجــعا رجـ

ــاحلا رمحنــا فســمى لنــا ،فمــال

َ َ
َ َُْ ْ ُ َ
َ ْ ذ َ َْ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ
ََ ْ ْ
زقيْ َ
ج َ
ت
زر مزا س
اس ِتحيا ٍء قالت ِإن أ ِِب يدعوك ِْلع َِّيزك أ
عاءتُ ِإحداهما ت ْم َِش لَع
ووعامها :اذهـن فادعيـه ح ف
َ
ها .

 43ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم متول بموله من هزاله آخء ما نملنا عنه سابما ،فلمـا رجعـغ ابنتـا دـعيل إىل دـعيل
قال اما :أسءعتما الءجو فلخرب ه بموة موسـى ومل تعءفـاه ،فمـال دـعيل لواوـعس مـنهن :اذهـن إليـه فادعيـه لنجزيـه
َ
َ ْ ذ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ
ََ ْ ْ
ج َ
زر مزا
اس ِتحيا ٍء قالت ِإن أ ِِب يزدعوك ِْلع َِّيزك أ
أجء ما سمى لنا ،فجا و إليه كمـا وكـى تعـاىل :ت ْم َِش لَع
َ
َ َ
زقيْ َت هزا فمـاو موسـى معهمـا ومشـغ امامـه فسـفمتها الـءايل ( )1فبـان عجزهـا فمـال اـا موسـى :أتخـءى ودليـ علــى
س
الطءيـق حبوــاس تلمينهــا امــامى أتبعهــا ،فــاا مــن قــوو ال ينةـءون يف ادابر النســا  ،فلمــا دخــل علــى دــعيل قــص عليــه قوــته
ََ ْ ََْ َ َ َْ ْ ذ
الظالم َ
ني .
فمال له دعيل  :ال َّتف َنوت ِمن القوآِ
ِِ
َ
َ
َ َ
ْ
جز َ
قـال اــا:
زقيْ َت هززا فــءوى أن موسـى
زر مززا سز
 44ـ يف كتـاب كمـال الــعين ومتـاو النعمـة متوـل بمولــه :أ
وجهيين إىل الطءيق وامشى خلفي فاا ب يعموب.
__________________
( )1من سفمغ الباب وأسفمته أي رددته.
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َ
َ َ
َْ َْ
ََْ ََْ َ َ َْ ْ ذ
الظالم َ
ني .
«ال ننةء يف اعجاز النسا »« ،فلما
جاء ُه َوق ذص َعلي ُِ الق َر َص قاَ ال َّتف َنوت ِمن القوآِ
ِِ

َ َْ ْ ذ
َ
ََ
زت
 45ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم متوـل بمولـهِ :مزن القزوآِ الظزال ِ ِمني قالـغ اوـعى بنـاو دـعيل :يزا أب ِ
ْ َ ْ ْ ُ ذ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ ْ َ
ُ
استأ ِجره إِن خري م ِن استأجرت الق ِوي اْل ِمزني فمـال اـا دـعيل :امـا قوتـه فمـع عءفتنيـه انـه يسـتمى الـعلو ووـعه ،فـبم

عءفـغ أمانتـه؟ فمالــغ :انـه ل ـما قـال ح :أتخــءى عـ ودليـ علـى الطءيــق فـاا مــن قـوو ال ينةــءون يف أدابر النسـا عءفــغ
انه ليس من الذين ينةءون أعجاز النسا فهذه أمانته.
 46ـ يف جوامــا اجلــاما وروى أن الءعــاس كــانوا يلــعون علــى رأس الب ــء وج ـءا ال يملــه إال ســبعة رجــال وقيــل :عشــءس
وقيــل :أربعــون فلقلــه ووــعه وســلام دلـوا فــلعطوه دلــوهم ،وكــان ال ينزعهــا إال عشــءس فاســتمى هبــا ووــعه مــءس واوــعس ،فــءوى
عنهما وأ عرمها.

ْ ْ
 :يا أَبَ
اسزتَأج ْر ُه إ ذن َخ ْ َ
زري
زت
ِ
ِ ِ

يف قولـه
 47ـ يف من ال حيلءه الفميه وروى فوان بن حي عن أيب احلسـن
َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ ْ َ
اْلم ُ
ني قال :قال اا دعيل :اي بنية هذا قـوى قـع عءفتيـه بءفـا الوـخءس ،األمـ مـن أيـن عءفتيـه؟
م ِن استأجرت الق ِوي ِ
قالــغ :اي أبــة إين مشــيغ قعامــه فمــال :امشــى مــن خلفــي فــان ضــللغ فلردــعي إىل الطءيــق فــاا قــوو ال ننةــء يف أدابر
النسا .
 48ـ يف جممــا البيــان قــال أمــو امل ـ من علـي  :ل ـما قالــغ امل ـءأس هــذا قــال دــعيل :ومــا علمــك أبمانتــه وقوتــه؟
قالــغ :أمــا قوتــه فانــه رفــا احلجــء الــذي ال يءفعــه كــذا بكــذا ،وامــا أمانتــه فانــه قــال ح :امشــى خلفــي فــاا أكــءه أن توــيل
الءيح ثيابك فتوة ح جسعك.
َ

َ

َ ْ
ْ ذ
زد ُع َ
وك ؟
زت ِإن أ ِِب ي
قـال :سـ ل أيتهمـا الـذ قال
 49ـ وروى احلسن بن سعيع عن فوان عـن أيب عبـع
قال :الذ تزوج هبا ،قيل :فـلي األجلـ قلـى قـال :أوفامهـا وأبعـعمها عشـء سـن  ،قيـل :فـعخل هبـا قبـل أن ميلـى الشـءا
أو بعع انملاعه؟ قال :قبل أن ينملي ،قيـل لـه :فالءجـل يتـزوج املءعـة ويشـرتا ألبيهـا إجـارس دـهءين أاـوز ذلـك؟ قـال :إن

موسى علم انه سيتم له دءطه ،قيل :كية؟ قال :علم انه سيبمى
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و يفي.
قـال:
 51ـ يف الكـايف علـي بـن د بـن بنـعار عـن أمحـع بـن أيب عبـع عـن أبيـه عـن ابـن سـنان عـن أيب احلسـن
نفسـه وادـرتا ،فمـال :إن دـ غ
سللته عن االجارس ،فمال :احل ال أبس به إذا نوـح قـعر طاقتـه ،قـع أجـء موسـى
َ
ت َع ْْشا فم ْن عنْدكَ
فيه أَ ْن تَأ ْ ُج َرِن رَما َ ح َ
عج فَإ ْن أَ ْت َم ْم َ
مثان وإن د غ عشءا فانزل
ِ ِ ِ
ِ ِ ٍ ِ
ِ
قـال :ال حيـل
أن عليـا
 51ـ يف من ال حيلءه الفميه وروى اسعيل بن أيب زايد عـن جعفـء بـن د عـن أبيـه
النكال اليوو يف اوس و إبجارس ابن يمول اعمـل عنـعك كـذا وكـذا علـى أن تـزوجين أختـك أو ابنتـك ،قـال :هـو وـءاو ألنـه
مثن رقبتها وهي أوق مبهءها.
 52ـ يف وـعيا آخـء امنـا كـان ذلـك ملوسـى بـن عمـءان ألنـه علـم مـن طءيـق الـووي هـل ميـوو قبـل الوفـا أو ال ،فـوي

أب األجل .

ْ
َ
َ
ُ ُ َ ْ ُْ َ َ ْ َ
زدى ابْنَ َ
هزات ْني َلَع أ ْن تَزأ ُج َرِن رَمزا ِ َ
ذ
زِت
كحك ِإح
 80ـ يف كتاب كمال العين ومتاو النعمة «قال :أ ِريد أن أن ِ
ِ
ِ
َ
َ َْ
ال أتخذ إال ابلفلل والتماو.
ِح َع ٍج ف ِإ ْن أت َم ْم َت َع ْْشا ف ِم ْن ِعنْ ِد َك فءوى انه قلى أمتهما الن األنبيا

؟ قـال:
عـن البيـغ أكـان حيـ قبـل أن يبعـا النـن
 54ـ يف تفسو العيادي وقـال احللـن سـ ل أبـو عبـع
ْ
َ
َ
نعم وتوعيمه يف المءآن قول دعيل و قال ملوسى ويا تزوجَ :لَع أ ْن تَأ ُج َر ِِن رما ِ َ ِح َع ٍج ومل يمل مثاين سن .
مــن وــل
 :بكــى دــعيل
 55ـ يف كتــاب علــل الشـءاعا ابســناده إىل أنــس قــال :قــال رســول
عليــه بوــءه ،ث بكــى وـ عمـي فــءد عليــه
عليــه بوــءه ،ث بكــى وـ عمـي ،فــءد
وـ عمـي ،فــءد
بوــءه ،فلمــا كانــغ الءابعــة أووــى اليــه :اي دــعيل إىل مـ يكــون هــذا؟ أبـعا منــك؟ إن يكــن هــذا خوفــا مــن النــار فمــع
أجءتك ،وان يكن دوقا إىل اجلنة فمع أحبتك ،فمال :ااى وسيعي أنغ
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تعلــم أين مــا بكيــغ خوفــا مــن ارك وال دــوقا إىل جنتــك ولكــن عمــع وبــك علــى قلــن فلســغ أ ــرب أو أراك ،فــلووى
إليه اما إذا كان هذا هكذا فمن أجل هذا سلخعمك كليمي موسى بن عمءان.
قال مونة هذا الكتاب :و يع بذلك ال زال أبكى أو أراك قع قبلتين وبيبا انتهى
 56ـ يف كتــاب كمــال الــعين ومتــاو النعمــة ابســناده إىل عبــع بــن مســعود عــن النــن

وــعيا طويــل وفيــه يمــول

عـاش بعــع موســى ث ثـ ســنة ،وخءجــغ عليــه ــفوا بنــغ دــعيل زوجــة
 :إن يودــا بــن نــون و ــى موســى
فمالغ :اا أوق منك ابألمء فماتلها فمتل مماتلتها وأوسن أسءها.
موسى
وخـءج إىل معينـة مـعين فلقـاو عنـع دـعيل مـا أقـاو،
 :وقـع ذكـء موسـى
 57ـ وفيه وعيا طويـل يمـول فيـه
فكانغ الهيبة ال انية أدع عليهم من االوىل ،وكانغ نيفا وعس سنة.
قــال :سعتــه يمــول يف المـاعم  :ســنة مــن موســى بــن
 58ـ وابســناده إىل عبـع بــن ســنان عــن أيب عبـع
فملغ :وما سنة من موسى بن عمـءان؟ قـال :خفـا مولـعه وأليبتـه عـن قومـه ،فملـغ :وكـم ألـاب موسـى عـن
عمءان
أهله قال :مثانية وعشءين سنة.
 :أي األجلـ قلـى موسـى؟

 59ـ يف جمما البيان وروى الواوعي ابوسناد عن ابن عباس قال :سـ ل رسـول
قال :أوفامها وأبطلمها.
 :إذا س ـ لغ أي األجل ـ قلــى موســى؟ فمــل :خومهــا
 61ـ وابوســناد عــن أيب ذر قــال :قــال ح رســول
ْ َْ
َ
وأبءمها ،وان س لغ أي املءأت تزوج فمل :الوهءى منهما وهي الذ جا و ،وقالغ يا أبَ ِت استأ ِج ْر ُه .

 :أي األجلـ قلـى؟ قـال :أمتهمـا عشـء وجـ  ،قلـغ
 61ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم قـال :قلـغ أليب عبـع
لـه :فـعخل هبـا قبـل أن يملـى األجـل أو بعـع؟ قـال :قبــل ،قـال :قلـغ :فالءجـل يتـزوج املـءأس ويشـرتا ألبيهـا إجـارس دــهءين
م
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أاوز ذلك؟ قال :إن موسى

علم انه يتم له دءطه فكيـة اـذا أن يعلـم انـه يبمـى وـ يفـي قلـغ لـه :جعلـغ فـعاك

ْ َْ ُْ ذ َ
ْ َْ َ ْ َ
ْ
َ
أيهما زوجه دعيل من بناته؟ قال :الذ ذهبغ إليه فععته وقالـغ ألبيهـا :يا أَبَ
َ
زن اسزتأجرت
م
زري
خ
ن
إ
ه
ر
ج
أ
زت
اس
ت
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ َْ َ َ
ْ َ ُّ ْ َ ُ َ َ ذ َ
الق ِوي اْل ِمني * فلما ق موىس اْلجزل قـال لشـعيل :ال بـع ح أن أرجـا إىل وطـين وأمـي وأهـل بيـذ فمـا ح عنـعك؟

فمال دعيل

 :ما وضعغ أألنـامى يف هـذه السـنة مـن ألـنم بلـق فهـو لـك ،فعمـل موسـى

عنـع مـا أراد أن يءسـل

الفال على الهنم إىل عواه فمشء منه بعله وتـءك بعلـه .وألـءزه يف وسـط مـءبم الهـنم وألمـى عليـه كسـا أبلـق ث أرسـل
الفاــل علــى الهــنم فلــم يلــا الهــنم يف تلــك الســنة إال بلمــا ،فلمــا وــال عليــه احلــول ومحــل موســى امءأتــه وزوده دــعيل مــن
عنـعه قــع ورثهــا
عنـعه وســاا ألنمـه ،فلمــا أراد اخلـءوج قــال لشـعيل .أبهــى عوـا يكــون معـى وكانــغ عوـى األنبيــا
جمموعة يف بيغ ،فمال لـه دـعيل :ادخـل هـذا البيـغ وخـذ عوـا مـن بـ العوـى ،فـعخل فوثـل إليـه عوـا نـول وإبـءاهيم
و ارو يف كفه فلخءجها ونةء إليها دعيل فمال :ردها وخذ ألوها ،فءدها ليلخذ ألوها فوثبغ إليـه تلـك بعينهـا
هبـا ،فسـاا ألنمـه
ذلك قال له :اذهل فمع خوـك
فءدها و فعل ذلك ث ث مءاو ،فلما رأى دعيل
فخــءج يءيــع موــء فلمــا ــار يف مفــازس ومعــه أهلــه أ ــاهبم بـءد دــعيع وريــح و لمــة ،وجهــنم الليــل فنةــء موســى إىل ار قــع

ُ َ َْ ََ
ََذ َ
َ َْ
ْ ُُ
سار بأَ ْهلُ آا َ َس م ْن جانب ُّ
َ
َ
ور نارا قزاَ ِْله ِلز ُِ امبثزوا ِإ
الط
و
ل
ج
اْل
وىس
م
هءو كما قال تعـاىل :فلما ق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ََر
ُ ْ ْ ََ ْ َ ْ َ َ ذ ََ ذ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
َْ ُ
ون فاقبـل نحـو النـار يمتـبس فـاذا دـجءس وار
زار لعلكزم ترزطل
َّب أو جذو ٍة ِمن اه ِ
آاست نارا لعِّل آ ِتيكم ِمنها ِِب ٍ
ر

تلتهل عليها فلما ذهل نحو النـار يمتـبس منهـا أهـوو ففـز وعـعا ورجعـغ النـار إىل الشـجءس ،فالتفـغ إليهـا وقـع رجعـغ
إىل الشجءس فءجا ال انية ليمتبس فلهوو إليه فععا وتءكهـا ،ث التفـغ وقـع رجعـغ إىل الشـجءس ،فءجـا إليهـا ال ال ـة فـلهوو
اهلل َر ُّ الْعالَم َ
أن :يا ُموىس إ ر أَنَا ُ
ني .
إليه فععا ومل يعمل أي مل يءجا ،فناداه
ِ
ِ
 62ـ يف ذيل األوكاو أبو الماسم جعفء بن د عن د بن احلسن
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ابـن علــي بــن مهـزاير عـن أبيــه عــن جــعه علــي بـن مهـزاير عــن احلسـ بـن ســعيع عــن علــي بــن احلكـم عــن خمءمــة بــن ربعــي
 :داطل الوادي األمين الذي ذكءه يف المءآن هو الفءاو ،والبمعة املباركة هي كءب .
قال :قال أبو عبع
َ َْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ َ
وىس اْل َجل َوسار بِأه ِل ُِ نحـو البيـغ
قـال :فل ذما ق م
 60ـ يف جمما البيان وروى أبو بوـو عـن أيب جعفـء
َ َْ ْ ُُ ر
َ
ْ
ُ
املمعس أخطل الطءيق فءأى ارا قاَ ِْله ِل ُِ امبثوا إِ آاست نارا .
ْ

َ

 64ـ يف تفسو علـي بـن إبـءاهيم متوـل بمولـهَ :ر ر العزالم َ
ني قـال موسـى  :فمـا الـعليل علـى ذلـك؟ قـال
ِ
 :مــا يف ميينــك اي موســى ،قــال :هــي عوــاي قــال :ألمهــا اي موســى فللماهــا فــاذا هــي ويــة تســعى ففــز منهــا موســى
 :خـذها وال ختـة انـك مـن اتمنـ اسـلك يـعك يف جيبـك ختـءج بيلـا مـن ألـو سـو أي مـن ألـو
وععا ،فنـاداه
َ
َ
 :فزذانِك
كان دعيع السمءس ( )1فلخءج يـعه مـن جيبـه فلضـاعغ لـه الـعنيا ،فمـال
علة ،وذلك أن موسى
َ

َ

ْ َر َ
ك إىل ف ْر َع ْو َن َو َملئُ إ ذن ُه ْم اكنُوا ق ْوما فاسق َ
ُْ
ني .
هانان ِمن رب
ِ
ِ ِ
ِِ ِ
بر ِ
يف قوــة موســى
قــال :وقــال
ابســناده إىل جــابء اجلعفــي عــن البــاقء
 65ـ يف كتــاب طــل االعمــة
َْ َ
ضاء م ْن َغ ْ
ك ََّتْ ُر ْج َديْ
 :أَ ْدخ ْل يَ َد َ
َ
زري ُسزو ٍء يعـ مـن ألـو بـءة ،واحلـعيا طويـل أخـذا منـه موضـا
ب
ي
ج
ِف
ك
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

احلاجة.
يف وـعيا طويـل قـال :فلمـا رجـا موسـى إىل امءأتـه قالـغ :مـن أيـن
 66ـ يف جممـا البيـان وروى عـن أيب جعفـء
ج غ؟ قال :من عنع رب تلك النار.
 67ـ يف الك ـايف د بــن حي ـ عــن أمحــع بــن د عــن علــي بــن احلكــم عــن أيب ليلــة قــال :سعــغ أاب عبــع
يمــول :كــن ملــا ال تءجــو أرجــى منــك ملــا تءجــو فــان موســى ابــن عم ـءان ذهــل يمتــبس ارا ألهلــه فانوــءف إلــيهم وهــو نــن
مءسل.
 68ـ ععس من أ اابنا عن أمحع بن أيب عبع عن علي بن د الماساين عمن
__________________
( )1سء :كان لونه ب السواد والبيا .
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ذكـءه عــن عبـع

بــن الماسـم عــن أيب عبــع

عـن أبيــه عـن جــعه قـال :قــال أمــو املـ من

ــلواو

عليـه خـءج يمتـبس ارا ألهلـه فكلمـه

علـيهم :كــن ملــا ال
ورجـا نبيـا واحلـعيا

تءجو أرجى منك ملا تءجو ،فان موسـى بـن عمـءان ـلى
طويل أخذا منه موضا احلاجة.
ََ
َ ر ر ََْ ُ ُْ ْ َْ ََ ُ َ ْ َ ُُْ
زون وأ ِي
 61ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم قـال موسـى كمـا وكـى  :ر إِ قتلت ِمنهم نفسا فأخاف أن يقتل ِ
ُ ُ َُ َْ
ْ ُ َ ر ُ ر َ ُ َْ ُ َ ر
ََْ ُْ
َ
َ
ر
ُ
ُ
ون قال الءاوي :فملغ أليب جعفـء
هارون هو أفرح ِمِن لِسانا فأر ِسلُ م ِِع ِردءا يردق ِِن إِ أخاف أن يكذب ِ
عليهــا؟ قــال :ث ثــة أايو ،قــال :فملــغ :فكــان هــارون أخــا
ألاعبــا عــن امــه و ـ رده
فكــم مكــا موســى
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
َ ْ َ ذ َ ُ
حيَزِت َوال ب َ
زرأ ِ فملـغ:
ألبيـه وامـه؟ قـال :نعـم أمـا تسـما
موسى
ِ
يمـول :يزا دزن أآ ال تأخزذ بِ ِل ِ
قلـغ :وكــان الــووي ينــزل عليهمــا ليعــا؟ قـال :كــان الــووي ينــزل علــى موســى
فليهمـا كــان أكــرب ســنا؟ قــال :هــارون
وموســى يوويــه إىل هــارون فملــغ لــه :أخــربين عــن األوكــاو والملــا واألمــء والنهــى كــان ذلــك إليهمــا؟ قــال :كــان
الذي يناجي ربه ويكتل العلم ويملى بـ بـ إسـءاعيل وهـارون خيلفـه إذا ألـاب مـن قومـه للمناجـاس ،قلـغ:
موسى
ومـا ليعـا يف التيـه ،قلـغ :فكـان ملوسـى ولـع؟ قـال :ال
فليهما مـاو قبـل ـاوبه؟ قـال :مـاو هـارون قبـل موسـى
كان الولع اارون والذرية اا.
قـال األ ـبغ :أخـذو
ابسناده إىل األ بغ بن نباتة السلمي عن أمو املـ من
 71ـ يف كتاب طل االعمة
وقــال ح :اي ا ــبغ هــذه عــوذس الســاء واخلــوف مــن الســلطان تمواــا ســبا م ـءاو :بســم وابت
هــذه العــوذس منــه
َ
َ
َ ََُْ َ ُ ُ ْ
َ َ ُ َ َ ُ
ُْ َ َ ذََ ُ َ ْ ُ َ
َ َ ُ ُّ َ ُ َ َ
ون وتمـول يف
َزاْل
سنشد عضدك بِأ ِخيك َوَنعل لبما سلطانا فل ي ِرلون ِإْلْبما بِآياتِنا أنتما وم ِن اتبعبمزا ال ِ
وجه الساوء إذا فءألغ من لوس الليل قبل أن تبعأ بولوس النهار وسبا مءاو فانه ال يلءك إن دا
 71ـ يف كتاب سعع السعود البن طاوس نم عن تفسو الكلن د
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تعاىل.

عن الكلن عن أيب احل عن ابن عباس أن جربعيل

قال لءسـول

 :اي إلمـع لـو رأيتـ وفءعـون يـععو بكلمـة

َ
ْ
آمنَ ْ
ت َأنذ ُُ ال هلإ اإال ذاَّلي َ
اوخ ةَ :
زن ال ْ ُم ْسزلم َ
آمنْ ُ
يل َوأَنَزا ِم َ
ني واا أدسـه يف املـا والطـ لشـعس
ت بِ ُِ َدنُوا إِِسا ِئ
ِ
ِِ

 :ومــا كــان دــعس أللــبك عليــه اي جربعيــل؟
عليــه؟ قــال لــه رســول
أللــى عليــه خمافــة أن يتــوب فيتــوب
َ
ُ
َ َ َ ُّ ُ ُ ْ َ ْ
ْ
َ
كمْ
ُ
قال :لموله :أنا ربكم اْللَع وهي كلمته االخءس منهما ،واا قااا و انتهى إىل الباـء وكلمتـه ما ع ِلمت ل
َ

ِم ْن إِ ٍه غ ْ ِريي فكان ب االوىل واالخءس أربعون سنة.
َ ْ ََْ ْ
َ َ ْ َ ْ ُ َ ُّ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ ُ
ْ
ْ
ريي فأوقِزد
 90ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم واما قولـه
 :وقاَ فِرعون يا أيها المَل ما ع ِلمت لكم ِمن إِ ٍه غ ِ
َ
َ
َ
ْ
ر
ر
ُ ََ ر َ ْ
زن الاكَد َ
اج َع ْل ِل َ ْ
َصحا لَ َعِّل أ ذطل ُع إىل إ ِه ُموىس َوإ ْل ُظ ُّن ُُ ِم َ
زني فبـ هامـان لـه يف ااـوا
ني ف
ِ
ِ
ِ
ِِل يا هامان لَع الط ِ
ِِ
ِ
ءوا و بلغ مكاا يف ااوا  ،ال يتمكن اونسان أن يميم عليه من الءايل الماعمة يف ااوا  ،فمـال لفءعـون :ال نمـعر أن

رايوــا فءمــغ بــه فاختــذ فءعــون وهامــان منــذ ذلــك التــابوو وعمــعا إىل أربعــة أنســء ،فلخــذا
نزيــع علــى هــذا فبعــا
أفءاخهــا وربياهــا و ـ إذا بلهــغ المــوس وكــربو ،عمــعوا إىل جوانــل التــابوو االربعــة فهءســا يف كــل جانــل منــه خشــبة،
وجع ـ علــى رأس كــل خشــبة حلمــا وجوعــا األنســء ودــع ارجلهــا أب ــل اخلشــبة ،فنةــء األنســء إىل اللاــم فــلهوو إليــه
و فمغ أبجناتها وارتفعغ هبما يف ااوا وأقبلغ تطو يومها ،فمال فءعون اامان :انةء إىل السما هل بلهناهـا؟ فنةـء
هامــان فمــال :أرى الســما كمــا كنــغ أراهــا مــن األر يف البعــع ،فمــال :انةــء إىل األر فمــال :ال أرى األر ولكــن
أرى الباار واملا  ،فلم يزل النسء تءتفا و ألابغ الشمس وألابغ عـنهم الباـار واملـا فمـال فءعـون :اي هامـان انةـء إىل
السما فنةء إىل السما فمال :أراها كما كنغ أراها من األر  ،فلما جنهم الليل نةء هامـان إىل السـما فمـال فءعـون:
هل بلهناها؟ قال :أرى الكواكل كما كنغ أراها مـن األر ولسـغ أرى مـن األر إال الةلمـة :قـال :ث والـغ الـءايل
الماعمة يف ااوا فاقلبغ التابوو هبما ،فلم يزل يهوى هبما و وقا على األر وكان فءعون أدع ما كان عتـوا يف ذلـك
الوقغ.
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 74ـ يف جوامـا اجلـاما وكـل متكـرب سـوى
فيمــا وكــاه عــن ربــه

فاسـتكباره بهـو احلـق وهـو

املتكـرب علـى احلميمـة إىل البـالغ يف

 :الكــرباي رداعــي والعةمــة إزاري ،فمــن ازعـ واوــعا منهمــا ألميتــه يف

كــرباي الشــلن قــال
النار.
 75ـ يف أ ــول الكـايف د بـن حيـ عـن أمحـع بــن د ود بـن احلسـن عـن د بـن حيـ عـن طلاـة بـن زيـع عــن أيب

َ َ َْ ُ ْ َ ذ َْ ُ َ
إمامــان :قــال تبــارك وتعــاىل :وجعلنززاهم أئِمززة يهززدون
قــال :قــال :إن االعمــة يف كتــاب
عبــع
َ
ْ
َ َ َ ُ ْ ذ َْ ُ َ
َْ
ذ
زار
بِأم ِرنا ال أبمء الناس يمعمون أمء قبل أمءهم ووكم قبل وكمهم ،قال :وجعلناهم أئِمة يدعون إىل اه ِ

.
يمعمون أمءهم قبل أمء ووكمهم قبل وكم  ،واخذون أبهواعهم خ ف ما يف كتاب
قـال :مـا أهلـك
 76ـ يف جمما البيان وجا و الءوايـة ابوسـناد عـن أيب سـعيع اخلـعري عـن النـن

قومـا وال قـءا

وال امـة وال أهـل قءيـة بعـذاب مـن السـما منـذ أنـزل التــوراس علـى وجـه األر ألـو أهـل المءيـة الـذ مسـخوا قـءدس ،امل تــء أن
َ ْ َ َْ ُْ ُ َ ُْ
ََ ْ َْ ُ َ ْ
ْ
ون اْلوى اتية.
بتا َ ِم ْن َدع ِد ما أهلبنا القر
تعاىل قالَ :ولقد آتينا موىس ال ِ
مــن االخبــار املتفءقــة وــعيا طويــل وفيــه أن رســول
 77ـ يف عيــون األخبــار يف ابب مــا جــا عــن الءضــا
وا ـطفاه ريــا وفلـق لـه الباـء ،ورــى بـ إسـءاعيل وأعطـاه التــوراس
موســى بـن عمـءان
قـال :ل ـما بعـا
 :اي موسـى أمـا
فمال :اي رب لمع أكءمت بكءامة مل تكءو هبا أوعا قبلـي ،فمـال
واأللوال ،راى مكانه من ربه
علمــغ أن دا أفلــل عنــعي مــن ليــا مليكـ وليــا خلمــي؟ قــال موســى :اي رب فــان كــان د أكــءو عنــعك مــن ليــا
 :اي موســى أمــا علمــغ أن فلــل آل د علــى ليــا آل النبي ـ
خلمــك فهــل يف آل األنبيــا أكــءو مــن آىل؟ قــال
كفلل إلمع على ليا املءسل ؟ فمال موسى :اي رب فان كـان آل إلمـع كـذلك فهـل يف أمـم األنبيـا عنـعك أفلـل مـن
أمذ؟ للغ عليهم الهماو وأنزلغ
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عليهم املن والسلوى وفلمغ ام الباء؟ فمال

 :اي موسـى أمـا علمـغ أن فلـل امـة إلمـع علـى ليـا األمـم كفلـله

اليــه :اي موســى لــن ت ـءاهم ولــيس هــذا أوان
علــى ليــا خلمــي؟ قــال موســى :اي رب ليتــين كنــغ أراهــم فــلووى
() 1
هـورهم ولكــن سـوف تـءاهم يف اجلنــان جنـاو عــعن والفـءدوس حبلــءس د يف نعيمهــا يتملبـون ،ويف خوا ــا يتباباــون
 :قــم بـ يـعي وادــعد م ـزرك قيــاو العبـع الـذليل بـ يـعي امللــك
أفتاـل أن أسعـك ك مهــم؟ قـال :نعـم ااــى قـال
 :اي امــة د فلجــابوه كلهــم وهــم يف أ ـ ب آابعهــم وأروــاو أمهــا م:
فنــادى ربنــا
اجلليــل ،ففعــل ذلــك موســى
تلــك
لبيـك أللهــم لبيـك ،لبيــك ال دـءيك لــك لبيـك إن احلمــع والنعمـة وامللــك لـك ال دـءيك لـك ،قـال :فجعـل
 :اي امــة د إن قلــاعي علــيكم أن رمحــذ ســبمغ أللــى وعفــوي قبــل عمــايب فمــع
االجابــة دــعار احلــاج ث ادى ربنــا
استجبغ لكم من قبل أن تععوين ،وأعطيـتكم مـن قبـل أن تسـللون ،مـن لميـين بشـهادس أن ال إلـه إال ووـعه ال دـءيك
لــه وان دا عبــعه ورس ـوله ــادا يف أقوالــه إلــق يف أفعالــه وان علــي بــن أيب طالــل أخــاه وو ــيه مــن بعــعه وولي ـه ويلتــزو
طاعتــه كمــا يلتــزو طاعــة د ،وأن أوليــا ه املوــطف املطه ـءين الطــاهءين املبــان ( )2بعجاعــل آايو ودالعــل وج ـ
قـال :اي إلمـع
إلمـعا
من بععمها أوليـا ه أدخلتـه جنـذ وان كانـغ ذنوبـه م ـل زبـع الباـء ،قـال :فلمـا بعـا
 :قـل احلمـع ت رب العـامل علـى مـا اختوـين
حملمـع
وما كنغ جبانل الطور إذ ادينا أمتـك هبـذه الكءامـة قـال
به من هذه الفليلة ،وقال المته :قولوا احلمع ت رب العامل على ما اختونا به من هذه الفلاعل.
 :ساءان تةاهءا قال :موسى
 78ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقوله
__________________
( )1تباــبح الءجــل وتباــبح :إذا متكــن يف املمــاو واحللــول وقيــل« ،تباباــون» مــن حببووــة اجلنــان أي يتوســطون يف أوســاا اجلنــان ال يف أطءافــه الن
الوسط خو من الطءف.
( )2املبان أي املةهءين ويف بعم النسخ «املنب ».
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وهارون.
:

يف قــول
 79ـ يف أ ــول الكــايف عــعس مــن أ ــاابنا عــن أمحــع بــن د بــن أيب نوــء عــن أيب احلســن
َ َ ْ َ َ ُّ ذ ذ َ َ َ ُ َ ْ ُ
َ
هلل قال :يع من اختذ دينه رأيه بهو اماو من أعمة ااعى.
ري هدى ِمن ا ِ
ومن أضل ِمم ِن اتبع هواه بَِ ِ
 81ـ علي بن إبءاهيم عن احل بن السنعي عن جعفء بن بشـو ود بـن حيـ عـن أمحـع بـن د بـن عيسـى عـن ابـن
فلال ليعا عن أيب ليلة عن خالع بن عمار عن سعيء قال :قال أبو جعفء  :اي سعيء أفلريـك الوـادين عـن ديـن
ث نةـء إىل أيب ونيفــة وســفيان ال ـوري يف ذلــك الزمــان وهــم خلـق يف املســجع فمــال :هـ ال الوـادون عــن ديــن بـ
هعى من وال كتاب مب  ،إن ه ال األخابا لو جلسوا يف بيو م فجال الناس فلم اعوا أوـعا خيـربهم عـن تبـارك
واحلـعيا طويـل
وـ اتـوا فنخـربهم عـن تبـارك وتعـاىل وعـن رسـوله
وتعـاىل وعـن رسـوله

أخذا منه موضا احلاجة.
 81ـ يف بواعء العرجاو أمحع بن د عن احلس بن سعيع عن النلء بن سويع عن الماسم بن سـليمان عـن املعلـى
واه ب ََ ْري ُهزدى ِم َ
َ :و َم ْن أَ َض ُّل ِم ذمن ذاتبَ َع َه ُ
هلل يعـ مـن اختـذ
ا
زن
يف قـول
بن خنـيس عـن أيب عبـع
ِ
ِ ِ
ِ
دينه رأاي بهو اماو من أعمة ااعى.
َ
َ ُّ
َ :و َم ْن أضزل
 82ـ عباد بن سليمان عن سعع بن سعع عن د بن الفلـيل عـن أيب احلسـن يف قـول
ذ ذََ َ ُ َْ ُ
َ
هلل يع من اختذ دينه هواه بهو هعى من أعمة ااعى
ري هدى ِمن ا ِ
ِمم ِن اتبع هواه بَِ ِ
 83ـ يف أ ــول الكــايف احلسـ بــن د عــن معلــى بــن د عــن د بــن لهــور عــن محــاد بــن عيســى عــن عبــع بــن
عن قـول

َ ََ ْ َ ذ ْ َُ ُ َْ َْ ََ ذُ ْ َ َ َ ذ ُ َ
ون قـال :امـاو إىل
 :ولقد وصلنا لهم القزوَ لعلهزم يتزذكر

جنعب قال :سللغ أاب احلسن
اماو.
 84ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم أخربا أمحع بن إدريس عن أمحع بن د عن
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معاوية بن وكيم عن أمحع بن د عن يونس بن يعموب عن أيب عبـع
ْ َ َ ذ

َ َ ذ

يف قـول

تعـاىلَ :ولَ َق ْد َو ذصزلْنا ل َ ُه ُ
زم

َْ َ ُ ْ َ ُ َ
ون قال :اماو بعع اماو.
القوَ لعلهم يتذكر
َ
ُ
َ َُْْ َ ْ َ ُ ْ َذَْ
ني بِما َص َ َُّبوا قال :االعمـة ـلواو
 85ـ وقال علي بن إبءاهيم يف قوله
 :أو ِِك يثتون أجرهم مرت ِ
 :نحن ـربا ودـيعتنا أ ـرب منـا ،وذلـك اا ـربا علـى مـا نعلـم ،و ـربوا علـى مـا ال يعلمـون،
عليهم .وقال الوادا
ْ

َ

َ :و َي ْد َر ُؤ َن باْل َ َسنَة ذ
السيرئَة أي يعفعون سي ة من أسا إليهم حبسنا م.
وقوله
ِ
ِ
 86ـ يف أ ـول الكـايف علـي بـن إبـءاهيم عـن أبيـه عـن ابـن أيب عمـو عـن هشـاو بـن سـامل وألـوه عـن أيب عبـع
َ َ ْ َ ُ َ َْ َ َ ذ ر َ َ
ُ َ َُْْ َ َ ْ َ ُ ْ َذَْ
َ
َ
ُ
ني بِما صَّبوا علـى التميـة ويدرؤن بِاْلسن ِة السزيئة قـال :احلسـنة
يف قـول
 :أو ِِك يثتون أجرهم مرت ِ
التمية والسي ة االذاعة.

ذْ َ
َ :و ِإَا َس ِم ُعوا اللَ َو أ ْع َر ُضوا َعنْ ُُ قال :اللهو والكـذب واللهـو الهنـا ،
 87ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقوله
وهم االعمة لواو عليهم يعءضون عن ذلك كله.
َ ْ َ ْ
ذ َ َْ
حبَبْ َ
يمـول :اي عـم
زت قـال :نزلـغ يف أيب طالـل كـان رسـول
زدي مزن أ
 88ـ وقولـه
ِ :إنك ال ته ِ

قال :ال إله إال أنفعك هبا يوو الميامة فيمول :اي ابن أخـى اا أعلـم بنفسـي ،فلمـا مـاو دـهع العبـاس بـن عبـع املطلـل
انه تكلم هبا عنع املوو فمـال رسـول  :امـا اا فلـم أسعهـا منـه وأرجـوا أن أنفعـه يـوو الميامـة ،وقـال
عنع رسول
 :لو قمغ املماو احملمود لشفعغ يف أمي وأ وعمى وأخ كان ح مواخيا يف اجلاهلية.
َ
كان حيـل إسـ مه،
 89ـ يف جمما البيان قيل نزل قولهِ :إنذ َك ال َت ْه ِدي َم ْن أ ْحبَبْ َت يف أيب طالل فان النن

َ ذ َ َْ
ِسفُوا َلَع أَ ْن ُفسه ْم ال َت ْقنَ ُطزوا م ْ
َ
زن
اَّلين أ
ِ
فنزلغ هذه اتية وكان يكءه إس و ووشي قاتل محـزس فنـزل فيـه :يا ِعبا ِدي ِ
ِ ِ
ََْ
هلل اتيــة فلــم يســلم أبــو طالــل وأســلم ووشــي ،ورووا ذلــك عــن ابــن عبــاس وألــوه ويف هــذا نةــء كمــا يــءى فــان
رْحزز ِة ا ِ

النن

ال اوز أن خيـالة

سـباانه يف إرادتـه ،كمـا ال اـوز أن خيـالة أو امـءه ونواهيـه ،وإذا كـان

زعم الموو مل يءد اميان أيب طالل وأراد كفـءه ،وأراد النـن
وكان

تعـاىل علـى مـا

اميانـه فمـع ووـل ألايـة اخلـ ف بـ إراد الءسـول واملءسـل،
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ســباانه يمــول علــى ممتلــى اعتمــادهم :انــك اي د تءيــع اميانــه وال أريــع اميانــه ،وال أخلــق فيــه االميــان مــا تكلفــه بنوـءتك
وبـذل جمهـوده يف أعانتـك ،والـذب عنـك وإلبتـه لـك ونعمتـه عليـك ،وتكـءه أنـغ اميـان ووشـي لمتلـه محـزس عمـك واا أريــع
قــع ألع ـوا علــى أن أاب
اميانــه وأخلــق يف قلبــه االميــان ويف هــذا مــا فيــه وقــع ذكــءا يف ســورس االنعــاو أن أهــل البيــغ
،
طالــل مــاو مســلما .وتةــاهءو الــءواايو بــذلك عــنهم ،وأوردا هنــاك طءفــا مــن أدــعاره العالــة علــى توــعيمه للنــن
وتوويــعه ،فــان اســتيفا ليعــه ال يتســا لــه الط ـوامو ،ومــا روى مــن ذلــك يف كتــل املهــازي وألوهــا أك ــء مــن أن حيوــى،
ويناضــل عنــه ويوــاح نبوتــه ،وقــال بعــم ال مــاو :أن قوــاععه يف هــذا املعـ الــذ
يكادــة فيهــا مــن كادــة النــن
تنفــا يف عمــع الســاء وتهــرب يف وجــه الشــعء الــعهء تبلــغ قــعر جملــع وأك ــء مــن هــذا ،وال دــك يف انــه مل خيــرت متــاو جمــاهءس
األععا استو وا ام ،ووسن تعبوه يف دفا كيادهم ل يلج وا الءسول إىل ما أجل وه إليه بعع موته.
أن أاب طالــل مــاو

 91ـ يف جوامــا اجلــاما وقــالوا :أن اتيــة نزلــغ يف أيب طالــل وقــع ورد عــن أعمــة ااــعى
( .) 1
مسلما وألعغ االمامية على ذلك وأدعاره مشاونة ابوس و وتوعيق النن
 91ـ يف أ ول الكايف د بن حي عن أمحع بن د بن عيسـى عـن ابـن فلـال عـن علـي بـن عمبـة عـن أبيـه قـال قـال
 :اجعل ـوا أمــءكم هــذا  ،وال جتعلــوه للنــاس فامــا مــا كــان ت فهــو ت ،ومــا كــان للنــاس ف ـ يوــعع إىل
أبــو عبــع
ذ َ
زك ال َت ْهزدي َم ْ
زن
ِ :إن
قال لنبيه
السما  ،وال ختا موا بعينكم الناس فان املخا مة ءضة للملل ،إن
ِ
َََْ َ ُ ْ ُ ذ َ َ ذ َ ُ ُ ُ ْ
َ ْ
اهلل َي ْهدي َم ْن ي َ
زثمن َ
حبَبْ َ
َ
ذ
َ
ُ
ني ذروا النـاس فـان النـاس
م
زوا
ون
ك
ي
ىت
ح
ا
اه
ه
ر
ك
ت
ت
ن
أ
ف
أ
:
وقال
شاء
ن
لك
و
ت
أ
ِ
ِِ
ِ
ِ
و
أخذوا عن الناس وانكم أخذ عن رسول
__________________
( )1وقع تفءد الع مة األميين داو له يف كتابه «الهـعيء» اباب يف إسـ و أيب طالـل والـذب عمـا قيـل يف عـعو إسـ مه سـ و
ادعاره وكلماته املنب ة عن اميانه ابلنن (

) ومبا جا به من

عليـه وذكـء طءفـا مـن

احلكيم فءاجا ج  331 :7ـ  419وج  3 :8ـ  .29ا طهءان.
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علــى

وال س ـوا  ،وان سعــغ أيب

يمــول :إذا كتــل

علــى عبــع أن يعخلــه يف هــذا األمــء كــان أســء إليــه مــن

الطو إىل وكءه ،ويف كتاب التوويع م له سوا .
 92ـ يف أمــاح الشــيخ الطاعفــة ابســناده إىل جبــو بــن نــوف أن أمــو امل ـ من
يععوهم إىل احلق وذكء الكتاب بطوله قال :فكتل إليه معاوية :اما بعع انه :
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــء وعت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب

كتــل إىل معاويــة وأ ــاابه

أل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو طع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الكل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــءب الءقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب

َ ْ َ ْ
ذ َ َْ
حبَبْ َ
اهلل َي ْهدي َم ْ
ت َولك ذن َ
زن ي َ ُ
شزاء
على جوابه بذلك قالِ :إنك ال ته ِدي من أ
ِ
ِ

فلما وقة أمو امل من
إىل ءاا مستميم».
ْ َْ
ْ
ْ
 10ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقولـهِ :إ ْن نَتذ ِب ِع ال ُهدى َم َع َك ُنتَ َخ ذطزف ِمزن أر ِضزنا قـال :نزلـغ يف قـءيش وـ
ْ َ
ُ ْ َذ ْ
َ ُ َ ْ
:
زن أ ْر ِضزنا فمـال
إىل اوسـ و وااجـءس َوقالوا ِإن نت ِب ِع ال ُهزدى َم َعزك نتَخ ذطزف ِم
دعاهم رسول
َ
َ
ْ
َ َ ُ ُر
َ َ ُ ر َ
ذ ََ ُ ْ َ ْ َُ َ
ُْ
ُك َ ْ ْ
ْ ُذ َ
ون .
لكن أكَثهم ال يعلم
أ َول ْم ن َمك ْن ل ُه ْم َح َرما آ ِمنا جىب إْلُ ثمرات
َش ٍء ِرزقا ِمن فنا و ِ
وــعيا طويــل وفيـه :فامــا اتايو اللـوا يف
 94ـ يف كشــة احملجــة البـن طــاوس عليــه الءمحـة عــن أمــو املـ من

ْ
َ
ْ َذ
زع ال ُهزدى َم َعزك
قءيش فهي قوله إىل قوله :وال ال ة قول قءيش لنن و دعاهم إىل اوس و وااجءس فمالواِ :إن نت ِب ِ
َ َ ُ ُر
َُ َ
ُْ
َََْ َُ ر
خ ذط ْف م ْن أَ ْ
َش ٍء ر ْزقزا م ْ
زن َ ُفنذزا َولك ذ
ك ْن ل َ ُه ْم َح َ
ُك َ ْ
زن
زرات
م
ث
إْلُ
ىب
ج
نا
م
آ
ما
ر
م
ن
م
ل
و
أ
:
ـال
م
ف
نا
ض
ر
نت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ ََ ُ ْ َ ْ ُ َ
ون .
أكَثهم ال يعلم

 95ـ يف روضة الواعة للمفيع

 :كـان أبـو طالـل يلـءب عـن رسـول

قال علـي بـن احلسـ

إىل

أن قـال :فمــال أبــو طالــل :اي ابــن أخ إىل النــاس كافــة أرسـلغ أو إىل قومــك خا ــة؟ قــال :ال بــل إىل النــاس أرســلغ كافــة
األبيم واألسود والعءيب والعجمي ،والذي نفسـي بيـعه ألدعـون إىل هـذا األمـء األبـيم واألسـود ،ومـن علـى رؤس اجلبـال
ومــن يف جلـ الباــار ،وال دعــون الســنة فــارس والــءوو فتاــوو قـءيش واســتكربو وقالــغ :أمــا تســما إىل ابــن أخيــك ومــا
يمول ،و لو سعغ
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ْ
َ ُ ْ َذ
زع ال ُهزدى
هبذا فارس والءوو الختطفتنا من أرضنا ولملعغ الكعبـة وجـءا وجـءا فـانزل تبـارك وتعـاىل :وقزالوا إِن نت ِب ِ
َ
َ َ ُ ُر
َ َ ُ ر َ
َ ُ َ ْ
ُْ
ُك َ ْ
َش ٍء إىل آخء اتية.
َم َعك نتَخ ذطف ِم ْن أ ْر ِضنا أ َول ْم ن َمك ْن ل ُه ْم َح َرما آ ِمنا جىب إْلُ ثمرات
َ َْ ُُ ْ
َ ُ
َ
َ
ُ
ْ
َ :و َي ْو َآ يُنا ِد ِيه ْم فيَ ُقوَ ما َا أجبزتم المرسز ِلني فـان العامـة قـع رووا
 96ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ـ وقولـه

أن ذلك يف الميامـة ،وامـا اخلا ـة فانـه وـعثين أيب عـن النلـء بـن سـويع عـن حيـ احللـن عـن عبـع احلميـع الطـاعي عـن د

فيمـال لـه :مـاذا
قال :إن العبع إذا دخل قـربه جـا ه منكـء وفـز منـه يسـلل عـن النـن
بن مسلم عن أيب عبع
تمول يف هذا الءجل الذي كان ب أ هءكم؟ فان كان م منا قال :ادهع انه رسول جا ابحلـق فيمـال لـه :ارقـع رقـعس ال
ولــم فيهــا ويتناــى عنــه الشــيطان ،ويفســح لــه يف قــربه ســبعة أذر  ،ويــءى مكانــه يف اجلنــة قــال :وإذا كــان كــافءا قــال :مــا
أدرى ،فيلءب ضءبة يسمعها كل من خلق إال اونسان ،ويسلط عليه الشـيطان ،ولـه عينـان مـن نحـاس أو ار تلمعـان
كالربا اخلاطة فيمول له :اا أخوك ويسلط عليه احلياو والعمارب ،ويةلم عليه قربه ث يلـهطه ضـهطة خيتلـة أضـ عه
عليه ،ث قال أب ابعه فشءجها (.)1
َ َُ ُ ْ
َ َ ُّ َ
شزاء َو ََيْ ُ
اْل َ َ
ك ََيْلُ ُق ما ي َ ُ
االمـاو ولـيس اـم أن
زري ُة قـال :خيتـار
تزار مزا اكن له
 :ورب
 19ـ قولـه
زم ِ

خيتاروا.
وــعيا طويــل يف
رفعــه عــن عبــع العزيــز بــن مســلم عــن الءضــا
 98ـ يف أ ــول الكــايف أبــو الماســم بــن العـ
فلل االماو و فاته يمول فيه  :هل يعءفون قعر االمامة وإللها من االمة فيجوز فيهـا اختيـارهم إىل قولـه  :لمـع
رامو عبا وقالوا
__________________

( )1قــال اولســي (ره) يف الباــار« :ث قــال أب ــابعه» المــول هنــا مبعـ الفعــل أي أدخــل أ ــابعه بعلــها يف بعــم لتوضــيح اخــت ف األضـ  ،أي
تــعخل أضـ عه مــن جانــل يف أضـ عه مــن جانــل آخــء وقولــه «دــءجها» يف أك ــء النســخ ابجلــيم ،قــال الفــووزآابدي :الشــءج :الفءقــة واملــزج واجلمــا
ونلــع اللــا والنش ـءي  :اخلياطــة املتباعــعس ،وتش ــءج اللاــم ابلشــام :تــعاخل «انتهــى» ويف بعــم النســخ ابحلــا املهملــة أي أوضــح وب ـ اخــت ف
األض .
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َذ َ َُ ُ ذ ْ ُ َ ْ َُ ْ َ َ ذ
زد ُه ْم َ
زن
ع
إفكا وضلوا ض ال بعيعا ،ووقعـوا يف احلـوس إذ تءكـوا االمـاو عـن بوـوس ،زيزن لهزم الشزيطان أعمزالهم فر
ِ
َ َ ُّ َ َ ْ ُُ
ذ
السبيل َوَنُوا ُم ْستَبُْص َ
ين  ،رألبوا عن اختيار واختيار رسول إىل اختيارهم ،والمءآن يناديهم :وربك َيلق مزا
ِ ِ
ِ ِ
َ ْ
َ ذ ُْ ُ َ
ََ
َ َُ ُ ْ ََ ُ ُ ْ َ
َ َ
ْ َ
شاء َو ََيْ ُ
يَ ُ
َ :وما اكن ل ِ ُمث ِم ٍن َوال ُمث ِمن ٍة إَِا ق
ون وقـال
ْشك
ي
ا
م
ع
عاىل
ت
و
هلل
ا
حان
اْلرية سب
تار ما اكن لهم ِ
ِ
ِ
ُ َ َ ُ ُُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َُ ُ ْ ََ ُ ْ َ ْ
ْ
اْلرية ِمن أم ِر ِهم .
اهلل ورسوه أمرا أن يكون لهم ِ

وـعيا طويـل
 99ـ يف كتاب كمال الـعين ومتـاو النعمـة ابسـناده إىل سـعع بـن عبـع الممـى عـن احلجـة المـاعم
وفيـه :قلـغ :فــلخربن اي ابـن مــوالي عـن العلــة الـذ متنــا المـوو مـن اختيــار االمـاو ألنفســهم؟ قـال :موــلح أو فسـع؟ قلــغ:
مولح ،قال :فهل اوز أن تما خو م على املفسع بعع أن ال يعلم أوع ما خيطء ببال ألوه من ـ ل أو فسـاد؟ قلـغ:
بلى .قال :فهي العلة ،وأوردها لك بربهان ينماد لك عملك .ث قال  :أخربين عـن الءسـل الـذين ا ـطفاهم
وانــزل علــيهم الكتــل وأيــعهم ابلــووي والعوــمة إذ هــم أعـ و األمــم أهــعى إىل االختيــار مــنهم م ــل موســى وعيســى
هــل اــوز مــا وفــور عملهمــا إذ مهــا ابالختيــار أن تمــا خو مــا علــى املنــافق ومهــا يةنــان انــه م ـ من؟ قلــغ :ال قــال :هــذا
موســى كلــيم مــا وفــور عملــه وكمــا علمــه ونــزول الــووي عليــه اختــار مــن أعيــان قومــه ووجــوه عســكءه مليمــاو ربــه

َ
َ ْ
ُ
اختز َ
زار ُمززوىس ق ْو َمززُ
 :و
ســبع رجـ ــن ال يشــك يف اميــاهنم وإخ ــهم ،فوقــا خوتــه علــى املنــافم قــال
َ َ ْ َ ََ َ َ
َ ُْ َ َ
َ
زذ ْت ُه ُم ذ
َسبْع َ
الرزاع َق ُة ب ُظلْمه ْ
زم فلمـا وجـعا
ني َر ُجل ل ِ ِميقاتِنا إىل قولـه :ل ْن نث ِم َن لك َح ذىت ن َرى اهلل جهزرة فأخ
ِ
ِ ِ ِِ

للنبــوس واقعــا علــى األفســع دون األ ــلح وهــو يةــن انــه األ ــلح دون األفســع ،علمنــا أن
اختيــار مــن قــع ا ــطفاه
االختيار ال اوز أن يفعل إال ن يعلم مـا ختفـي الوـعور ،وتكـن اللـماعء ،وتنوـءف إليـه السـءاعء ،وأن ال خطـء الختيـار
املهاجءين واألنوار بعع وقو خوس األنبيا على ذوي الفساد ملا أرادوا أهل الو ل.
يف ك و طويل :وتعلم أن نوا ي اخللق بيـعه فلـيس اـم نفـس وال حلةـة
 111ـ يف موبال الشءيعة قال الوادا
إال بمعرته ومشيته .وهم عاجزون عن إتيان

137

أقل دي يف لكته إال ابذنه وإرادته ،قـال

َ َُ ُ ْ
َ َ ُّ َ
شاء َو ََيْ ُ
اْل َ َ
ك ََيْلُ ُق ما ي َ ُ
زري ُة مـن أمـءهم
تزار مزا اكن له
 :ورب
زم ِ

ُ

َ ذ ُْ
َ
ََ
ُ ْ َ
ون .
ْشك
سبحان ا ِ
هلل وتعاىل عما ي ِ
ْ ُر ُذ َ
َََ ْ
زهيدا
 939ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ويف رواية أيب اجلارود عن أيب جعفء
يف قولـه :ونَّعنا ِمن ُك أم ٍة ش ِ
َُ ْ
ذ
ْ
َ
ُ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ ذ َْ ذ ذ َ َ َ ْ
َُ َ
ُ
ُ
ْ
ّلِل وضل عنهم ما اكنوا يفَتون .
يمول :من هذه االمة امامها فقلنا هاتوا برهانكم فع ِلموا أن اْلق ِ ِ
َ

ذ ُ َ َ
زن ق ْ
اكن م ْ
زوآِ ُمزوىس أن كـان مـن بـ إسـءاعيل ث مـن سـبط موسـى وهـو ابـن
 112ـ يف جمما البيان :إِن قارون
ِ
.
خالته عن عطا عن ابن عباس وروى ذلك عن أيب عبع
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
ذ َ
فاَتَ ُُ َِلنُوأ بال ُع ْربَة أوِل ال ُق ذ
َ َْ ُ َ
زو ِة والعوـبة مـا بـ
وز ما إِن م ِ
ِ
 113ـ يف تفسو علـي بـن إبـءاهيم ،وآتيناه ِمن البن ِ
ِ ِ
العشءس إىل تسعة عشء ( )1قال :كان حيمل مفاتيح خزاعنه العوبة أولوا الموس.

 114ـ يف كتاب كمال العين ومتاو النعمة ابسناده إىل أيب بوو عن أيب عبع
وما يكون أولوا قوس إال عشءس آالف.
ْ َ
اهلل ال ُُي ُّ
ب الْ َفرح َ
ه قَ ْو ُم ُُ ال َت ْف َر ْح إ ذن َ
قاَ َ ُ
ني .
قال عز من قاعلِ :إَ
ِ
ِ ِ
ِ

وعيا طويـل يمـول فيـه

قــال :أووــى تبــارك وتعــاىل إىل موســى
 115ـ يف كتــاب اخلوــال عــن أيب عبــع عــن أبيــه
بك ءس املال ،وال تع ذكءى على كل وال ،فان ك ءس املال تنسى الذنوب ،وتءك ذكءى ينسى الملوب.
.
وعيا طويل وفيه :والفءل مكءوه عنع
 116ـ عن أمو امل من
انـه جـا إليـه رجـل فمـال لـه :أب
 117ـ يف كتاب التوويع ابسناده إىل أابن األمحء عن الوادا جعفء بـن د

أنغ وأمي عةين موعةة ،فمال
__________________

 :إن كانغ العموبة من

ال تفــءل

وما فالفءل ملاذا؟ واحلعيا طويل أخذا منه

( )1ويف بعم النسخ «عسة عشء» بعل «تسعة عشء».
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:

موضا احلاجة.

َ ُ ذ ْ
اف َار اخ ِخ َر َة .
قال عز من قاعلَ :و ْادتَ ِغ ِفيما آتاك اهلل

 118ـ يف الكايف علي بن إبءاهيم عن د بن عيسى بن عبيـع عـن أيب احلسـن علـي بـن حيـ عـن أيـوب بـن أعـ عـن
 :يـ تى يــوو الميامــة بءجــل فيمــال :اوــت  ،فيمــول :اي رب خلمتــين
قــال :قــال رســول
أيب محــزس عــن أيب جعفــء
وهعيتين وأوسعغ على فلم أزل أوسا على خلمك وأيسـء علـيهم لكـي تنشـء علـى هـذا اليـوو رمحتـك وتيسـءه فيمـول الـءب
جل ثناؤه وتعاىل :عا عبعي أدخلوه اجلنة.
 119ـ يف كتــاب معــاين األخبــار ابســناده إىل موسـى بــن اسعيــل بــن موســى بــن جعفـء قــال :وــعثين أيب عــن أبيــه عــن
َ َ
َ ْ َ
ك ِم َ
ززن
َ :وال تززن َس ن ِرززيب
يف قــول
جــعه جعفــء بــن د عــن أبيــه عــن جــعه عــن علــي بــن أيب طالــل
ُّ
افنْيا قال :ال تنس اتك وقوتك وفءاألك ودبابك ونشاطك أن تطلل هبا االخءس.
 111ـ يف موبال الشءيعة قال الوادا  :فساد الةاهء من فساد الباطن ومن أ لح سـءيءته أ ـلح ع نيتـه،
ومــن خــان يف الســء هت ـك ســرته يف الع نيــة وأعةــم الفســاد أن يءضــى العبــع ابلهفلــة عــن تعــاىل ،وهــذا الفســاد

َ َْ
َ َْ
اْل ْر ِض إ ذن َ
اهلل
تعاىل يف قوة قارون يف قولـهَ :وال تبْ ِغ الفسزاد ِِف
ِ

يتولع من طول األمل واحلءة والكرب ،كما أخرب
ال ُُي ُّ
ب ال ْ ُم ْفسزد َ
ين وكانـغ هـذه اخلوـال مـن ـنا قـارون واعتمـاده ،وأ ـلها مـن وـل الـعنيا ولعهـا ومتابعـة الـنفس
ِ
ِ ِ
وهواهــا ،واقامــة دــهوا ا ووــل احملمــعس وموافمــة الشــيطان واتبــا خطواتــه وكــل ذلــك جمتمــا ــغ الهفلــة عــن ونســيان
مننه.
ُ

ْ

ِ :إنذما أوتِيتُ ُُ َلَع ِعل ٍم ِعنْ ِدي يع مالـه وكـان

 999ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم فمال قارون كما وكى

َََْ ََْْ َذ َ َْ ََْ َ
َ ْ ُ َ َ َ ُّ ْ ُ ُ ذ َ َ ْ َ ُ َ
ك ِم ْن َقبْ ِل ُِ ِم َن الْ ُق ُ
َث عْعا َوال
ون من هو أشد ِمنُ قوة وأك
ر
 :أولم يعلم أن اهلل قد أهل
يعمل الكيميا فمـال
ِ
َ
َ
َ
ُ ْ َُ َ ْ ُُ ُ ُْ ْ ُ َ
ون أي ال يس ل من كان قبلهم عن ذنوب ه ال ف َخ َر َج َلَع ق ْو ِم ُِ ِِف ِزينَ ِتز ُِ قزاَ  :يف
يسئل عن َنوبِ ِهم المع ِرم
َ ذ َ ُ ُ َ َْ َ
افنْيا يا َْلْ َ
ياة ُّ
ت
اَّلين ي ِريدون اْل
ال ياب املوبهاو اءها ابألر
قاَ ِ
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َ

َْ

ُ

َ

َ ُ ُ
ون إِنذ ُُ َُّلو َح ٍّظ َع ِظ ٍيم فمال ام اخلاة من أ ااب موسى
وِت قار
ها ِمثل ما أ ِ
َ

َذ

ذ

َ

َْ

ْ

ََْ ُ
ك ْ
زم رَزوا ُ اهلل َخ ْ ٌ
زري
 :ويل
ِ

ل َم ْن َ
َ ُ
ذ ُ َ َ َ
َ
دارهِ اْل ْر َض .
آم َن َو َع ِمل
ِ
ِ
صاْلا وال يلقاها إِال الرابِرون فخسفنا بِ ُِ وبِ ِ
قــال :قــاو رجــل إىل أمــو املـ من يف اجلــاما ابلكوفــة فمــال :اي أمــو
 112ـ يف كتــاب اخلوــال عــن أيب عبــع
امل من أخربين عن يـوو األربعـا والتطـو منـه وثملـه وأي أربعـا هـو؟ فمـال  :آخـء أربعـا يف الشـهء وهـو احملـاا ،وفيـه

يف النار ،ويوو األربعا خسة

بمارون واحلعيا طويـل أخـذا

قتل قابيل هابيل أخاه ،ويوو األربعا المى إبءاهيم
منه موضا احلاجة.
وهنى أن خيتال الءجل يف مشيته وقال :من لبس ثـواب فاختـال فيـه
 113ـ يف من ال حيلءه الفميه يف مناهي النن
خسة به من دفو جهنم ،وكان قءين قارون ،ألنه أول من اختال فخسة به وبعاره األر .
ببـين إسـءاعيل مـن موـء وأنـزام
 114ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وكان سـبل هـ ك قـارون انـه ل ـما خـءج موسـى
الباديــة وكــانوا يمومــون مــن أول الليــل واخــذون يف قـءا س التــوراس والــععا والبكــا  ،وكــان قــارون مــنهم وكــان يمـءأ التــوراس ومل
يكن فيهم أوسن و منه ،وكان يسمى املنون حلسن قءا ته ،وكان يعمل الكيميا ،فلما طال األمء على بـ إسـءاعيل يف
حيبــه ،فــعخل إليــه موســى فمــال لــه :اي
التيــه والتوبــة وكــان قــارون قــع امتنــا مــن الــعخول معهــم يف التوبــة وكــان موســى
قــارون قومــك يف التوبــة وأنــغ قاعــع هاهنــا؟ ادخــل معهــم واال ينــزل بــك العــذاب فاســتهان بــه واســتهزأ بمولــه ،فخــءج مــن
عنــعه مهتمــا فجلــس يف فنــا قوــءه وعليــه جبــة دــعء ونعـ ن مــن جلــع محــار دـءاكهما مــن خــيط دــعء بيــعه العوــا ،فــامء
أللـبا دـعيعا وكـان يف كتفـه دـعءاو إذا
قـارون أن يوـل عليـه رمـادا قـع خلطـه ابملـا  ،فوـل عليـه فهلـل موسـى
أللل خءجغ من ثيابه وقطء منها العو ،فمال موسـى :اي رب إن مل تهلـل ح فلسـغ لـك بنـن فـلووى
قع أمءو األر أن تطيعك فمءها مبا د غ وقع كان قارون
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اليـه:

قع أمء أن يهلق ابب الموء ،فلقبل موسى

فلومى إىل البـاب فـانفجءو ودخـل عليـه فلمـا نةـء إليـه قـارون وعلـم انـه

قــع أتــى ،قــال :اي موســى أسـ لك ابلــءوم الــذي بيــين وبينــك فمــال لــه موســى :اي ابــن الوى ال تــزدن مــن ك مــك ،اي أر
خذيــه فــعخل الموــء مبــا فيــه يف األر ودخــل قــارون يف األر إىل ركبتيــه ،فبكــى وولفــه ابلــءوم فمــال موســى  :اي
لمـارون يـوو أهلكـه
ابن الوى ال تزدن من ك مك اي أر خذيـه فابتلعيـه بموـءه وخزاعنـه ،وهـذا مـا قـال موسـى
فعــوه تبــارك وتعــاىل مبــا قالــه لمــارون ،فعلــم موســى أن تبــارك وتعــاىل قــع عــوه بــذلك ،فمــال :اي رب إن قــارون
 :اي ابـن الوى ال تـزدن مـن ك مـك ،فمـال موسـى  :اي رب لـو
دعاين بهوك ولـو دعـاين بـك ألجبتـه ،فمـال
 :وعـز وجـ ح ووـق جـودى وجمـعي وعلـو مكـاين لـو أن قـارون كمـا
علمغ أن ذلك لك رضـى ألجبتـه ،فمـال
دعـاك دعـاين ألجبتـه ،ولكنــه ل ـما دعـاك وكلتـه إليــك ،اي ابـن عمـءان ال جتـز مــن املـوو فـان كتبـغ املــوو علـى كـل نفــس
إىل جبــل طــور ســينا مــا و ــيه و ــعع
وقــع مهــعو لــك مهــادا لــو قــع وردو عليــه لمــءو عينــاك ،فخــءج موســى
ما تءيع؟ قال :رجل مـن أوليـا قـع
موسى اجلبل فنةء إىل رجل قع أقبل ومعه مكتل ومسااس ( )1فمال له موسى
تويف ،واا اوفء له قربا فمال له موسى :أف أعينك عليه؟ قال :بلى .قال :فافء المـرب فلمـا فءألـا أراد الءجـل أن ينـزل إىل
 :ما تءيع؟ قال :ادخـل المـرب فـلنةء كيـة ملـجعه فمـال لـه موسـى :اا أكفيـك فعخلـه موسـى
المرب فمال له موسى
فاضطجا فيه ،فمبم ملك املوو رووه وانلم عليه اجلبل.
 115ـ وفيه وقع سلل بعم اليهود أمو امل من لواو عليه عن سجن طاف أقطـار األر بوـاوبه ،فمـال :اي
يهودي أما السجن الذي طاف أقطار األر بواوبه فانه احلوو الـذي وـبس يـونس يف بطنـه فـعخل يف حبـء الملـزو ،ث
خءج إىل حبء موء ث دخل حبء طربستان ث خءج يف دجلة الهور ،قال :ث مءو به غ األر و
__________________
( )1املكتل :الزنبيل واملسااس :ما يساى به إذا كان من وعيع وابلفارسية «كلنگ بيل».
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حلمغ بمارون وكان قارون هلـك يف أايو موسـى ووكـل

بـه ملكـا يعخلـه يف األر كـل يـوو قامـة رجـل ،وكـان يـونس يف

بطن احلوو يسبح ويستهفءه ،فسما قارون وته فمـال للملـك املوكـل بـه :أنةـءين فـان اسـا كـ و آدمـي ،فـلووى
إىل امللك املوكل به أنةءه فلنةءه ث قال قارون :من أنـغ؟ قـال يـونس :اا املـذنل اخلـاطل يـونس بـن مـ  ،قـال :فمـا فعـل
دعيع الهلل ت موسى بن عمـءان؟ قـال :هيهـاو هلـك ،قـال :فمـا فعـل الـء وف الـءويم علـى قومـه هـارون بـن عمـءان؟
قــال :هلــك قــال :فمــا فعلــغ كلـ م بنــغ عمـءان الــذ كانــغ سيــغ ح؟ قــال :هيهــاو مــا بمــي مــن آل عمـءان أوــع ،فمــال
قارون :وا أسفا على آل عمءان ،فشكء له ذلك فلمء امللك املوكل به أن يءفا عنه العذاب أايو العنيا فءفا عنه.
قـال :إن يـونس ل ـما آذاه قومـه وذكـء وـعي ا طـوي وفيـه،
 116ـ يف تفسـو العيادـي عـن ال مـاح عـن أيب جعفـء
فــللمى نفســه فالتممــه احلــوو فطــاف بــه الباــار الســبعة وـ ــار إىل الباــء املســجور ،وبــه يعــذب قــارون ،فســما قــارون
دواي فسلل امللك عن ذلك فلخربه انه يونس وان وبسـه يف بطـن احلـوو .فمـال لـه قـارون :أأتذن ح أن أكلمـه؟ فـاذن
له فسلله عن موسى فلخربه انه ماو فبكى ،ث سلله عن هارون فـلخربه انـه مـاو فبكـى وجـز جزعـا دـعيعا ،وسـلله عـن
أخته كل م وكانغ مسماس له فلخربه اهنا ماتغ ،فبكى وجز جزعا دعيعا فلووى إىل املوكـل بـه :أن ارفـا عنـه العـذاب
بمية أايو العنيا لءقته على قءابته.
للمباهلــة
وــعيا طويــل يــذكء فيــه خءوجــه
 117ـ يف كتــاب جعفــء بــن د العوريســذ ابســناده إىل النــن
وقـال :اي د إن يمءعـك السـ و ويمـول :إن
أبهلـه و ـار إىل مسـجعه هـبط جربعيـل
وفيه :فلما رجا النـن
عبــعي موســى ابهــل عــعوه قــارون أبخيــه هــارون وبنيــه فخســفغ بمــارون وأهلــه ومالــه ومــن وازره مــن قومــه وبعــز اقســم
وج ـ ح اي أمحــع لــو ابهلــغ بــك ومبــن ــغ الكســا مــن أهلــك أهــل األر واخل عــق ليعــا لتمطعــغ الســما كســفا،
واجلبال زبءا ولساخغ األر فلم تستمء
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أبعا إال أن أدا ذلك.

َ َ
َ
َ َُ ْ َ َ ْ ُ ُ َُ ْ ُ
المنْتَ
زن ُ
اكن ِم َ
هلل َ
زين َوأ ْصزبَ َح
ُص
مزا
و
ا
ون
د
 995ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم فمـا اكن ه ِمن فِئ ٍة ينُصونُ ِمن
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ذ َ ََذْ َ َُ َْْ َُ ُ َ َْ َ
الر ْز َق ل َم ْن ي َ
كأَ ذن َ
شاء ِم ْن عباده َو َيقدرُ
اهلل قال :هي لفةـة سـءاينية يَبْ ُسطُ
ر
ُ
اَّلين تمنوا ماكنُ بِاْلم ِس يقولون وي
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ ذُ ُ
َ
ُ َ
ل َ ْو ال أ ْن َم ذن ُ
ون وـعثين أيب عـن الماسـم بـن د عـن سـليمان بـن داود
اهلل َعليْنا ْل َ َسف بِنا َويْكأنُ ال يف ِل ُح الاكفِزر

 :اي وفــص مــا منزلــة الــعنيا مــن نفســي إال مبنزلــة امليتــة إذا
املنمــءي عــن وفــص بــن أليــاث قــال :قــال أبــو عبــع
اضطءرو إليها أكلغ منها ،اي وفص إن تبارك وتعاىل علم مـا العبـاد عـاملون واىل مـا هـم ـاعءون ،فالـم عـنهم عنـع
أعماام السي ة لعلمه السابق فيهم ،ف يهءنك وسن الطلل ن ال خيـاف الفـوو ،ث تـ قولـه :تلـك الـعار االخـءس اتيـة
وجعل يبكى ويمـول :ذهبـغ و األمـاين عنـع هـذه اتيـة ،قلـغ :جعلـغ فـعاك فمـا وـع الزهـع يف الـعنيا؟ فمـال :قـع وـع
َْ
َ
َْ
ُ
َ ُ
آتزاك ْم واحلـعيا طويـل أخـذا منـه موضـا
يف كتابـه فمـالِ :لبيْل تأ َس ْوا َلَع ما فاتك ْم َوال تف َر ُحوا بِمزا

احلاجة.
 119ـ وقال أبو عبع

َْ
ُ
َ
أيلا يف قولهُ :عل ًّوا ِِف اْل ْر ِض َوال فسادا  :العلو الشءف والفساد البنا .

 923ـ يف هن الب ألة فلما هنلغ ابألمء نك غ طاعفة ومءقغ اخءى وفسق آخءون كلهنم مل يسـمعوا سـباانه إذ
َ ْ َ ُ
َْْ َ َ
ْ َ ذ ُ ْ َُ ََْ ُ ذ َ ُ ُ َ
زة للْ ُم ذتق َ
ون ُعلُ ًّ
زني بلـى و لمـع
ب
ق
عا
ال
و
سزادا
زوا ِِف اْلر ِض وال ف
َّلين ال ي ِريد
يمـول :تِلك افار اخ ِخرة َنعلها ل ِ ِ
ِ ِ ِ
سعوها ووعوها ،ولكنهم وليغ العنيا يف أعينهم وراقهم زبءجها.
يف كـ و طويــل :أو ــيكم
 121ـ يف أمـاح دــيخ الطاعفــة ابسـناده إىل ابــن مســعود أنـه قــال :قــال رسـول
بتمـوى

وأو ـى

ر َ ُ
ير ُمب ٌ
ك ْم نَ ِ ٌ
زني أت تعلـوا علـى
بكـم ِإ ل
زذ ِ

يف عبـاده وبـ ده فـان

َْ
ْ َ ذ ُ ْ َُ ََْ ُ ذ َ ُ ُ َ ُ
اْل ْرض َوال فَسادا َوالْعاقبَ ُة للْ ُم ذتق َ
ني
يدون ُعل ًّوا ِِف
َّلين ال ي ِر
ِ
تِلك افار اخ ِخرة َنعلها ل ِ ِ
ِ ِ ِ
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تعـاىل قـال ح ولكـم:

 122ـ يف جممـا البيـان وروى زاذان عـن أمـو املـ من

انـه كـان ميشـى يف األسـواا وهـو وال يءدـع اللـال ويعـ

َْ
ْ َ ذ ُ ْ َُ ََْ ُ ذ َ ُ ُ َ ُ
يدون ُعل ًّوا ِِف اْل ْر ِض َوال
َّلين ال ي ِر
اللعية وميء ابلبيا والبمال فيفتح عليـه المـءآن ويمـءأ تِلك افار اخ ِخرة َنعلها ل ِ ِ
َ
فسادا ويمول :نزلغ هذه اتية يف أهل الععل والتواضا من الوالس ،وأهل المعرس من سايء الناس.

 123ـ وروى س ـ و األعــءج عــن أمــو امل ـ من
ْ

ْ

أيلــا قــال :الءجــل ليعجبــه د ـءاك نعلــه فيــعخل يف هــذه اتيــة:

َ
ك ذ
اف ُار اخ ِخ َر ُة اتية.
تِل
 124ـ يف كتــاب ســعع الســعود البــن طــاوس يمــول علــي بــن موســى بــن طــاوس :رأيــغ يف تفســو الطربســي عنــع
أنــه قــال :إن الءجــل ليعجبــه ان يكــون دـءاك نعلــه أجــود مــن دـءاك
تفســو هــذه اتيــة قــال :وروى عــن أمــو املـ من
نعل اوبه فيعخل تها «انتهى».أقول :وهذا احلعيا منمول يف جواما اجلاما فكلنه املءاد.

 125ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وعثين أيب عن محاد عن وءيز عـن أيب جعفـء قـال :انـه سـ ل عـن جـابء فمـال:
ذ ذ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُّ
زراد َك إىل َمعزا ٍد يعـ
اَّلي فرض عليزك القزرآن ل
روم جابءا بلغ من فمهه انه كان يعءف أتويل هذه اتيـة ِإن ِ
الءجعة.
 126ـ قــال :ووـعثين أيب عــن النلـء بــن سـويع عــن حيـ احللــن عــن عبـع احلميــع الطـاعي عــن أيب خالـع الكــابلي عــن
ذ ذ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُّ
زراد َك إىل َمعزا ٍد قـال :يءجـا
اَّلي فزرض عليزك القزرآن ل
علي بن احلس لواو عليهما يف قولـه
ِ :إن ِ
وأمو امل من واالعمة لواو عليهم وعثين أيب عن أمحع بن النلء عـن عمـءو بـن ـء قـال :ذكـء
إليكم نبيكم
ذ ذ َ َ َ
زرض
اَّلي فز
عنـع أيب جعفــء
جــابء فمــال :روـم جــابءا لمــع بلــغ مـن علمــه انــه كــان يعـءف أتويــل هــذه اتيــة ِإن ِ
َ

ْ

َ

َ ْ َ ُ ْ َ ُّ
راد َك إىل َمعا ٍد يع الءجعة.
عليك القرآن ل
 127ـ يف أ ـول الكـايف د بـن حيـ عـن أمحـع بـن د بـن عيسـى عـن علـي بـن النعمـان عـن سـية بـن عمـوس عمـن
ذكءه عن احلارث بن املهوس النوءى قال :س ل
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ابو عبع

عن قول

ٌ ذ
ُ ُّ
ُك َ ْ
َش ٍء هالِك إِال َو ْج َه ُُ فمال :ما يمولـون فيـه؟ قلـغ :يمولـون :يهلـك
تبارك وتعاىل:

كل دي إال وجه  ،فمال :سباان لمع قالوا قوال عةيما امنا ع بذلك وجه الذي ي تى منه.
 128ـ أمحع بن إدريـس عـن د بـن عبـع اجلبـار عـن ـفوان بـن حيـ عـن فلـيل بـن ع مـان عـن ابـن أيب يعفـور قـال:
« :هــو االول واالخــء» وقلــغ :امــا االول فمــع عءفنــاه وامــا االخــء فب ـ لنــا
عــن قــول
ســللغ أاب عبــع
تفسوه ،فمال :انه ليس دي إال يبيـع أو يتهـو أو يعخلـه الهـو والـزوال وينتمـل مـن لـون إىل لـون ومـن هي ـة إىل هي ـة ومـن
ـفة إىل ـفة ،ومــن زايدس إىل نموـان ،ومــن نموـان إىل زايدس إ ذال َر ذ الْعززالَم َ
ني فانــه مل يـزل وال يـزال حبالـة واوــعس،
ِ
ِ
هــو االول قبــل كــل دــي وهــو االخــء علــى مــا مل يــزل وال ختتلــة عليــه الوــفاو واألســا كمــا ختتلــة علــى ألــوه ،م ــل
اونسان الذي يكون تءااب مءس ومءس حلما ودما ومءس رفا ورميما ،وكالبسء الذي يكون مءس بلاا ومءس بسءا ومـءس رطبـا ومـءس
خب ف ذلك.
متءا ( )1فتتبعل عليه األسا والوفاو و
 129ـ يف تفسـو علــي بــن إبـءاهيم وــعثين أيب عــن ابــن أيب عمــو عـن منوــور بــن يــونس عــن أيب محــزس عــن أيب جعفــء
ُ ُّ
ٌ ذ َ َْ ُ
ُك َ ْ
زُ قـال :فيفـ كـل دـي ويبمـى الوجـه ،أعةـم مـن أن يو ـة ،ال ولكـن
َش ٍء هالِك ِإال وجه
يف قولـه:
فـيهم رويـة ،فـاذا مل يكـن ت

معناها :كل دي هالك إال دينه ونحن الوجـه الـذي يـ تى منـه مل نـزل يف عبـاده مـا داو
فيهم روية رفعنا إليه ففعل بنا ما أول ،قلغ :جعلغ فعاك فما الءوية؟ قال :احلاجة.
ُ ُّ
ٌ
ُك َ ْ
َش ٍء هالِزك
وـعيا طويـل وفيـه :وامـا قولـه:
 131ـ يف كتاب االوتجاج للطربسي عن أمـو املـ من
ذ
ِإال َو ْج َه ُُ فاملءاد كل دي هالك إال دينه ،الن مـن احملـال أن يهلـك منـه كـل دـي ويبمـى الوجـه ،هـو أجـل وأعةـم مـن
ذلك
__________________

( )1البسء :التمء قبل ارطابه وذلك إذا لون ومل ينل  ،وقبله البلح ،والءطل :نلي البسء قبل ان يتمـء .والتمـء :اليـابس مـن مثـء النخـل .وأول التمـء
طلا ث خ ل ث بلح ث بسء ث رطل ث متء.
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ُ ُّ َ ْ َ َ ْ
فان َو َيبْ َو ْج ُُ َر رب َك ففول ب خلمه ووجهه.
وامنا يهلك من ليس منه ،أت تءى أنه قالُ :ك من عليها ٍ

ٌ ذ
ُ ُّ
ُك َ ْ
َش ٍء هالِزك إِال
:

 131ـ يف كتـاب التوويـع ابسـناده إىل أيب محـزس قـال :قلـغ أليب جعفـء  :قـول
َ َْ ُ
زُ قـال :يهلـك كـل دـي ويبمـى الوجـه ،إن أعةـم مـن ان يو ـة ابلوجـه ،ولكـن معنـاه :كـل دـي هالــك إال
وجه
دينه والوجه الذي ي تى منه.

ُ ُّ
ٌ
ُك َ ْ
َش ٍء هالِزك
:

عـن قـول
 132ـ وابسناده إىل احلارث بن املهوس النوءى قال :سللغ أاب عبع
ذ
إِال َو ْج َه ُُ قال :كل دي هالك إال مـن أخـذ طءيـق احلـق ويف إلاسـن الربقـي م لـه إال أن آخـءه :مـن أخـذ الطءيـق الـذي
أنتم عليه.
ُّ
َ
ُ
ٌ
ُ :ك ْ
َش ٍء هالِزك
يف قـول
 133ـ ويف كتـاب التوويـع ابسـناده إىل ـفوان اجلمـال عـن أيب عبـع
ذ

ِإال َو ْج َه ُُ قال :من أتى مبا أمء به من طاعة د واالعمة مـن بعـعه ـلواو
ذُ َ ََ ْ َ َ
طاع َ
اهلل .
قءأَ :م ْن يُ ِط ِع الرسوَ فقد أ
 :نحن وجه الذي ال يهلك.
 134ـ وابسناده أيلا إىل فوان قال :قال أبو عبع

علـيهم فهـو الوجـه الـذي ال يهلـك ث
ُ ُّ َ

ٌ ذ

ُ :ك ْ
َش ٍء هالِك ِإال َو ْج َه ُُ نحن.
يف قول
 135ـ وابسناده إىل احل بن سعيع عن أيب عبع
ُ ُّ
ٌ ذ َ َْ ُ
ُك َ ْ
زُ قـال:
َش ٍء هالِزك ِإال وجه
:
عـن قـول
 136ـ وابسناده إىل خي مة قال :سللغ أاب عبع
ديــن ووجهــه وعينــه يف عبــاده ،ولســانه الــذي ينطــق بــه ،ويــعه علــى
وأمــو امل ـ من
دينــه وكــان رســول
خلمه ،ونحن وجه الذي ي تى منه ،ولن نزال يف عباده ما دامغ فيهم روية .قلغ :وما الءويـة؟ قـال :احلاجـة فـاذا مل

يكن ت فيهم واجة فينا رفعنا إليه و نا ما أول.
 :ف تكونن اي د هوا
 137ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقوله
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للكافءين فمال :املخاطبة للنن
للناس وهو قول الوادا لواو

واملع للنـاس ،وقولـه
عليه :إن

ُ

َْ َ َ
هلل إِِلزا املخاطبـة للنـن
َ :وال تدع مع ا ِ

بعا نبيه

واملعـ

إبايك أع واسعي اي جاره (.)1

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 1ـ يف كتاب ثواب األعمال ابسناده عن أيب عبع

قال :من قءأ سورس العنكبوو والـءوو يف دـهء رملـان ليلـة
علــى يف مييــين إمثــا ،وان

ثـ ث وعشـءين فهــو و اي أاب د مــن أهــل اجلنــة ال أســت فيــه أبــعا ،وال أخــاف ان يكتــل
اات السورت من مكاا.
قــال :ومـن قـءأ ســورس العنكبــوو كــان لـه مــن األجــء عشــء وســناو
 2ـ يف جممــا البيــان أيب بـن كعــل عــن النــن
بععد كل امل من واملنافم .
 3ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وعثين أيب عن د بن الفليل عن أيب احلسن قال :جا العبـاس إىل أمـو املـ من
ــلواو عليــه فمــال :انطلــق بنــا نبــايا لــك النــاس فمــال أمــو املـ من ــلواو عليــه :أو تـءاهم فــاعلون؟ قــال :نعــم.
َ َ َ ذ ُ َ ْ َُُْ َ ْ َ ُ ُ َذ َ ُ ْ ُ َُْ َ َََ ْ ََذ ذ
َ
اَّل َ
ين ِم ْن قبْ ِل ِه ْم أي
قـال :فـلين قولـه
 :الم أح ِسب اها أن يَتكوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون ولقد فتنا ِ
َََْ ََ ذ ُ ذ
ين َص َدقُوا َو َْلَ ْعلَ َم ذن الْاكَد َ
اَّل َ
ني
اخترباهم فليعلمن
اهلل ِ
ِِ

كـان خـءج إىل العمـءى وابنـه رضـى عنهمـا
 4ـ يف كتـاب كمـال الـعين ومتـاو النعمـة توقيـا مـن ـاول الزمـان
 :وفمكمـا وثبتكمـا علـى دينـه
رواه سعع بـن عبـع قـال الشـيخ أبـو جعفـء :وجـعو م بتـا خبـط سـعع بـن عبـع

وأسععكما
__________________
( )1وهذا م ل يلءب ملن يتكلم بك و ويءيع به دي ا ألوه ،وقيل إن أول من قال ذلك سهل بن مالك الفزاري ذكـء قوـته امليـعاين يف جممـا األم ـال
(ج  511ـ  51ا موء) وقال الطءحيي :هو م ل يءاد به التعءيم للشي .
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مبءضاته ،انتهى إلينـا مبـا ذكءمتـا ان املسـمى أخـرب كمـا عـن املختـار ومنا ءتـه مـن لمـى واوتجاجـه أبنـه ال خلـة ألـو جعفـء
بن علي وتوعيمه ،وفهمغ ليا ما كتبتما به ا قال أ اابكم عنه ،واا أعوذ ابت مـن العمـى بعـع اجلـ ومـن اللـ لة
َ َ َ ذ ُ َ ْ َُُْ َ ْ َ ُ ُ
َذ
يمـول :الم أح ِسب اها أن يَتكزوا أن يقولزوا آمنزا
بعع ااعى ،ومن موبماو األعمـال ومـءدايو الفـنت ،وانـه
َ ُ ْ ُ َُْ َ
ون كيـة يتسـاقطون يف الفتنـة ويـرتددون يف احلـوس واخـذون ميينـا و ـاال ،فـارقوا ديـنهم أو ار بـوا أو عانـعوا
وهم ال يفتن
احلــق أو جهل ـوا مــا جــا و بــه الــءواايو الوــادقة واالخبــار الوــاياة وعلم ـوا فتناس ـوا والتوقيــا طويــل أخــذا منــه موضــا
احلاجة.
يمـول:
 5ـ يف أ ـول الكـايف عـعس مـن أ ـاابنا عـن أمحـع بـن د عـن معمـء بـن خـ د قـال :سعـغ أاب احلسـن
َ َ َ ذ ُ َ ْ َُُْ َ ْ َ ُ ُ َذ َ ُ ْ ُ َُْ َ
زون ث قـال ح :مـا الفتنـة؟ قلـغ :جعلـغ فـعاك الفتنـة يف
الم أح ِسب اها أن يَتكوا أن يقولوا آمنا وهزم ال يفتن

العين فمال :يفتنون كما يفنت الذهل ،ث قال :خيلوون كما خيلص الذهل.
عنهـا؟ فمـال: :
رجـل فمـال :أخـربا عـن الفتنـة وهـل سـللغ رسـول
 6ـ يف هنـ الب ألـة وقـاو إليـه
َ
َ
َ
َ َ ذ ُ ْ َُُْ ْ َ ُ ُ َذ َ ُ ْ ُ َُْ َ
ون علمغ ان الفتنة ال تنـزل بنـا
لـما أنزل سباانه قوله :الم أح ِسب اها أن يَتكوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتن
ب أ هءا ،فملغ :اي رسول ما هذه الفتنة الذ أخربك هبا؟ فمال :اي علي إن أمـذ سـيفتنون مـن
ورسول
بعـعي ،فملــغ :اي رســول أو لــيس ح قــع قلــغ ح يــوو أوــع ويـا استشــهع مــن استشــهع مــن املســلم واويــزو عـ
الشــهادس فشــق ذلــك علــى فملــغ ح :أبشــء فــان الشــهادس مــن وراعــك ،فمــال ح :إن ذلــك لكــذلك فكيــة ــربك إذا؟
فملغ اي رسول ليس هذا مـواطن الوـرب ولكـن مـن مـواطن البشـءى والشـكء ،وقـال :اي علـي سـيفتنون بعـعي أبمـواام،
ومين ــون ب ــعينهم عل ــى رهب ــم ويتمن ــون رمحت ــه وامن ــون س ــطوته ،ويس ــتالون وءام ــه ابلش ــبهاو الكاذب ــة واألهـ ـوا الس ــاهية،
فيســتالون اخلمــء ابلنبيــذ والســاغ اباعيــة والـءاب ابلبيــا .قلــغ :اي رســول فبــلى املنــازل أنــزام عنــع ذلــك أمبنزلــة ردس أو
مبنزلة فتنة؟ قال :مبنزلة فتنة.
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َ

ْ

ُ
ززك ْم ِشزززيَعا ويف تفســو الكلــن انــه لـ ـما نزلــغ هــذه اتيــة قــاو النــن
 7ـ يف جممــا البيــان عنــع قولــه :أ ْو يَل ِب َسز

فتوضل وأسبغ وضوعه ،ث قاو و لى فلوسن لوته ث سلل سباانه ان ال يبعا عذااب من فوقهم أو مـن ـغ
ومل اــءهم مــن اخلوــلت األخوت ـ  ،فمــال
أرجلهــم أو يلبســهم دــيعا وال يــذيق بعلــهم أبس بعــم ،فنــزل جربعيــل
 :اي جربعيل ما بما أمذ ما قتـل بعلـهم بعلـا؟ فمـاو وعـاد إىل الـععا فنـزل« :امل أوسـبوا ان يرتكـوا» اتيتـ فمـال
ال بـع مـن فتنــة تبتلـى هبــا االمـة بعــع نبيهـا ليتعـ الوـادا مـن الكــاذب ،الن الـووي انمطــا وبمـي الســية وافـرتاا الكلمــة
إىل يوو الميامة.
.
 8ـ وفيه قيل :إن مع يفتنون يبتلون يف أنفسهم وأمواام وهو املءوي عن أيب عبع
َََْ ََ ذ ُ ذ َ َ َ
زن الْاكَد َ
زدقُوا َو َْلَ ْعلَ َم ذ
زني بلـم اليـا وكسـء الـ و فيهمـا ،وهـو
اَّليزن ص
 9ـ وفيـه قـء علـى
فليعلمن اهلل ِ
ِِ
املءوي عن جعفء بن د ود بن عبع بن احلسن.
 11ـ يف تفسو العيادي عن جابء قال :قلغ أليب جعفء
كان عنع خ ف ما أراد رسـول
 :اي جابء إن رسول
أبو جعفء

َ
َْ َ َ َ
ك ِم َن ْاْل ْمزر َ ْ
َش ٌء فسـءه ح قـال :فمـال
 :ليس ل
ِ

قـال :قلـغ :فمـا معـ ذلـك؟

وألــوه امل
لــيس لــك مــن األمــء دــي اي د يف علــى األمــء إىل يف علــى
قــال :نعــم عـ بــذلك قــول لءسـوله
َ
َ
َ
َ َ ذ ُ ْ َُُْ ْ َ ُ ُ َذ َ ُ ْ ُ َُْ َ
زون إىل قولـه
انزل عليك اي د فيما أنزلغ من كتايب إليـك الم أح ِسب اها أن يَتكوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتن
األمء اليه.
«وليعلمن» قال :فو رسول
 11ـ يف إرداد املفيع وقع جـا و الءوايـة انـه ل ـما أليب بكـء مـا وابيعـه مـن ابيـا ،جـا رجـل إىل أمـو املـ من
مبســااس يف يــعه وقــال لــه :إن المــوو قــع ابيعـوا أاب بكــء ووقعــغ اخلذلــة يف األنوــار
وهــو يســوى قــرب رســول
الخت فهم ،وبعر الطلما للعمع للءجل خوفا من ادراككم األمء؟ فوضا طءف املسااس على األر ويعه
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َ َ َ ذ ُ َ ْ َُُْ َ ْ َ ُ ُ َذ ُ ْ ُ َُْ َ ََ ْ ََذ ذ
ذ ْ
اَّل َ
ذ
يزن
يم الم أح ِسب اها أن ي
َتكوا أن يقولوا آمنا َوهم ال يفتنون َولقد فتنزا ِ
عليها ث قـالِ :مْسِب ا ِ
هلل الرْح ِن الر ِح ِ
ذ
ْ
َ
َ
َ َ َ
زن الاكَد َ
زدقُوا َوْلَ ْعل َم ذ
ِم ْن َقبْله ْم فَلَيَ ْعلَ َم ذن ُ
زني أو وسـل الـذين اجرتوـوا السـي او أن يسـبموا سـا مـا
اَّلين ص
اهلل ِ
ِِ
ِِ

حيكمون.
 12ـ الفلــل بــن دــاذان عــن أمحــع بــن د بــن أيب نوــء عــن أيب احلســن الءضــا

قــال :ال يكــون مــا متــعون إليــه

َ َ َ ذ ُ َ ْ َُُْ َ ْ َ ُ ُ َذ َ ُ
ْ
أعناقكم و متيزوا ومتاووا ،وال يبمى منكم إال المليـل ث قـء  :الم أح ِسب اها أن يَتكوا أن يقولوا آمنزا وهزم ال
ُ َُْ َ
ون ث قـال :إن مـن ع مـاو الفـءج وـعيا يكـون بـ املسـجعين ،ويمتـل فـ ن مـن ولـع فـ ن عسـة عشـء كبشـا
يفتن

من العءب.
 13ـ يف الكـايف وروى ان أمـو املـ من

قـال يف خطبـة لـه :ولـو أراد

جـل ثناعـه أبنبياعـه ويـا بعـ هم أن يفـتح

اــم كنــوز الــذهبان ومعــادن البلــعان ومهــارس اجلنــان وأن حيشــء طــو الســما وووــش األر معهــم لفعــل ولــو فعــل لســمط
الـب وبطـل اجلـزا واضـمال االبـت ( )1وملـا وجـل للمــاعل أجـء املبتلـ ( )2وال حلـق املـ من ثـواب احملسـن  ،وال لزمــغ
األسا أهاليها على مع مب  ،ولذلك لو أنزل من السما آية فةلغ أعناقهم اا خاضع  ،ولو فعـل لسـمط البلـوى
عن الناس ألعـ  ،ولكـن جـل ثناعـه جعـل رسـله اوىل قـوس يف عـزاعم نيـا م ،وضـعفة فيمـا تـءى األعـ مـن وـاال م مـن
قناعــة مت ـ الملــوب والعيــون ألنــاؤه وخوا ــة مي ـ األســا واألبوــار أداؤه .ولــو كانــغ األنبيــا أهــل قــوس ال ت ـءاو وعــزس ال
تل ــاو ومل ــك مي ــع نح ــوه أعن ــاا الءج ــال ،ويش ــع إلي ــه عم ــع الءو ــال لك ــان أه ــون عل ــى اخلل ــق يف االختب ــار وأبع ــع ا ــم يف
االستكبار ،وتمنوا عن رألبة قاهءس ام أو رهبة ماعلة هبم ،فكانـغ النيـاو مشـرتكة واحلسـناو ممتسـمة ،ولكـن أراد أن
يكــون االتبــا لءســله والتوــعيق بكتبــه واخلشــو لوجهــه واالســتكانة ألمــءه واالستس ـ و اليــه ،أمــورا خا ــة ال يشــوهبا مــن
ألوها داعبة ،ولكما كانغ البلوى واالختبار.
__________________
( )1ويف النه واملوعر «واضمالغ األبنا » بعل «االبت ».
(« )2الماعل » من الميلولة يع لو مل يكن ابت لكانوا مسرتحي ف ينالون أجور املبتل قاله احملعث الكاداين (ره) يف الوايف.
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أعة ــم كان ــغ امل وب ــة واجل ـزا أج ــزل ،أال ت ــءون أن

ج ــل ثن ــاؤه اخت ــرب األول ـ م ــن ل ــعن آدو إىل آخ ـءين م ــن ه ــذا الع ــامل

أبوجــار مــا تلــء وال تنفــا ،وال تبوــء وال تســما ،فجعلهــا بيتــه احلـءاو الــذي جعلــه للنــاس قيامــا .ث جعلــه أبوعــء ( )1بمــا
األر وج ـءا وأقــل نتــاعق الــعنيا مــعرا ( )2وأضــيق بطــون االوديــة معادــا ،وأأللــظ إلــال املســلم مياهــا ب ـ جبــال خشــنة
ورمال دم ة ( )3وقءى منمطعة واثء من مواضا قطء السما داثـء ( )4لـيس يزكـو بـه خـة وال لـة وال وـافء ( )5ث أمـء آدو
وولــعه أن ي ن ـوا أعطــافهم نحــوه فوــار م ابــة ملنتجــا أســفارهم وألايــة مللمــى روــاام ــوى إليــه مثــار االف ــعس مــن مفــاوز قفــار
متولة وجزاعء حبار منمطعة ومهاوي فجاج عميمة و يهزوا منـاكبهم ذلـ ت وولـه ويءملـوا علـى أقـعامهم دـع ا ألـربا لـه،
قع نبذوا المنا والسءابيل ورا هورهم ووسءوا ابلشعور ولما عن رؤسهم ( )6ابت عةيما واختبـارا كبـوا وامتاـاا دـعيعا
ومتايوا بليها وقنو
__________________
( )1وعء املكان :لل.
) يف ــفة مكـة :والكعبــة أقــل نتــاعق الــعنيا مـعرا ،النتــاعق لــا نتيمــة ،فعيلــة مبعـ مفعولــة مــن النتــق وهــو ان
( )2قـال اجلــزري يف وــعيا علــى (
تملا الشي فرتفعه من مكانه لرتمى به هذا هو األ ـل وأراد هبـا هاهنـا الـب لءفـا بناعهـا ودـهء ا يف موضـعها« .انتهـى» وقـال الشـارل املعتـزح :أ ـل
هــذه اللفةــة مــن قــوام ام ـءأس منتــاا أي ك ــوس احلبــل والــوالدس ،ويمــال :ضــيعة منتــاا أي ك ــوس الءيــا فجعــل عليهالس ـ و اللــيا ذواو املــعر الــذ ت ــار
للاءث نتاعق وقال إن مكة أقلها وا للزر الن أرضها وجءية.
( )3رما ـ دم ة :سهلة وكلما كان الءمل أسهل كان أبعع عن ان ينبغ ـ.
( )4األثء :بمية رسم الشي  ،والعثور :العروس وهو أن ل الءايل على املنزل فيهشى رسومه الءمل ويهطيه.
( )5اخلة هاهنا هو اوبل ،واحلافء اخليل واحلمو ،والةلة الشاس «وال يزكو هبا» أي ال تزيع أي ليس وواا مءعى تءعاه تلك فتسمن.
( )6قولــه
وامل ابة :املءجا

« :ي نـوا أعطــافهم نحــوه  ...اه» ال ــين :العطــة ،وعطفــا الءجــل :جــا بنــا أي يموــعوه وحيجــوه ،يمــال :ثنــا عطفــه نحــوه أي توجــه إليــه
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مبينا ( )1جعله

سببا لءمحته وو لة ووسيلة إىل جنته وعلة ملهفءته وابت

للخلق بءمحتـه فلـو كـان

تبـارك وتعـاىل وضـا

بيتـه احلـءاو ومشـاعءه العةــاو بـ جنـاو وأهنــار وسـهل وقـءار ،جـم األدــجار داين ال مـار ملتـة النبــاو ،متوـل المـءى مــن
بءس سءا  ،وروضة خلءا وأرايف إلعقة ،وعءاة مهعقة وزرو اضءس ،وطءا عامءس ،ووعاعق ك وس لكان قع ـهء اجلـزا
على وسل ضعة الب ( )2ث لو كانغ األساس احملمول عليها أو األوجار املءفو هبا ب زمـءدس خلـءا  ،وايقوتـة محـءا
ونــور وضــيا  ،خلفــة ذلــك موــارعة الشــك يف الوــعور ،ولوضــا جماهــعس إبلــيس عــن الملــوب ،ولنفــي معــتل الءيــل مــن
الناس ،ولكن جل وعز خيترب عبيعه أبنوا الشعاعع ويتعبعهم أبلوان اواهع ويبتليهم بلءوب املكاره إخءاجا للتكرب
__________________
واملنتجــا :إلــل الكـ  .والنجمــة :طلــل الكـ

يف األ ــل ث ســى كــل مــن قوــع امـءا يــءوو النفــا منــه منتجعــا .قــال احملــعث الكادــاين (ره) ويف قولــه

 « :وى إليه مثار الف عس» استعارس لطيفة ونةء إىل قوله سباانه وكاية عن خليله

َ ْ َْ َْ َ
اهزا َت ْهزوي إ َْلْه ْ
زم
«فاجعل أفئِدة ِم َن ذ ِ
ِ ِ ِ

»...

والمفء من املفاوز :ما ال مـا فيـه وال كـ  .والنهـاوى :املسـاقط والفجـاج لـا الفـ وهـو الطءيـق بـ اجليلـ  ،وااـز :التاءيـك ،قـال الشـارل املعتـزح:
أي حيــءكهم الشــوا نحــوه إىل أن يســافءوا إليــه فك ـ عــن الســفء هبــز املناكــل ،وذل ـ وــال امــا مــنهم أو مــن املناكــل وواوــع املناكــل منكــل بكســء
الكاف وهو جمما عةم العلع والءمل :السعي فوا املشي قلي .
والشعا :انتشار األمء واألربار الءأس وتلبع الشعء ،والمنا لا المنا واحلسء ،الكشة قال الفيم (ره) :وبه يتعلق قوله «ورؤسهم».
( )1المنوو :اخللو .
«جــم األدــجار» أي ك وهــا وداين ال مــار :قءيبهــا والتفــاف النبــاو ادــتباكها ويف الــنه «ملتــة الب ـ » ى مشــتبك العبــارس والــربس:
( )2قولــه
الواوعس من الرب وهو احلنطة.
واألرايف لا الءيـة :ار فبهـا زر وخوـل ومـا قـارب املـا مـن ار العـءب ،واحملعقـة :احمليطـة وعـءاة لـا عء ـة ،السـاوة واملهعقـة :ك ـوس
املا .
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من قلوهبم وإسكاا للتذلل يف أنفسهم وليجعل ذلك أبوااب [فتاا] إىل فلله وأسبااب ذل لعفـوه وفتنـة ( )1كمـا قـال .الم
َ َ َ ذ ُ َ ْ َُُْ َ ْ َ ُ ُ َذ َ ُ ْ ُ َُْ َ َََ ْ ََذ ذ َ ْ َ ْ ْ ََ َْ ََ ذ ُ ذ َ َ َ ُ
اَّليزن صزدقوا
اَّليزن ِمزن قزب ِل ِهم فلزيعلمن اهلل ِ
أح ِسب اها أن يَتكوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون* ولقد فتنا ِ
َو َْلَ ْعلَ َم ذن الْاكَد َ
ني .
ِِ

 14ـ يف جواما اجلاما ويف احلعيا قع كان من قبلكم ي خذ فيوضا املنشار على رأسه فيفـءا فـءقت مـا يوـءفه ذلـك
عن دينه ،وميشط أبمشاا احلعيع ما دون عةمه من حلم وعول ما يوءفه ذلك عن دينه.
يمـول فيـه وقـع سـلله رجـل عمـا ادـتبه عليـه مـن اتايو وقولـه:
 15ـ يف كتـاب التوويـع وـعيا طويـل عـن عل ٍّـي
َ ذ َ َ َ
َ ْ َ
اكن يَ ْر ُجوا ِل َ
هلل الو يعـ بمولـه مـن كـان يـ من أبنـه مبعـوث فـان وعـع تو مـن ال ـواب
ا
زل
هلل ف ِإن أج
من
ِ
قاء ا ِ

والعماب ،فاللما هاهنا ليس ابلءؤية ،واللما هو البعا فافهم ليا ما يف كتاب من لماعه فانه يع بذلك البعا.
َ
َ ذ َ َ َ
َ ْ َ
اكن يَ ْر ُجزوا ِل َ
هلل خ ٍت قـال :مـن أوـل لمـا جـا ه
ا
زل
زإن أج
 96ـ يف تفسو علـي بـن إبـءاهيم من
ِ
قزاء ا ِ
هلل ف ِ
َ
زِن َعزن الْعزالَم َ
األجل ومن جاهع نفسه عن اللذاو والشهواو واملعا ـي فَإنذما ُجاه ُد هَ ْفسُ إ ذن َ
اهلل لَ ََ ٌّ
ني َو َو ذصزيْنا
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ْ

َ
سان ب َ
وافيْ ُِ ُح ْسنا قال :مها اللذان ولعاه.
اْلا
ِ ِ
ِ
ُ
ََ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َذ
َ ْ
َ
هلل َج َعل ِفتْنَزة ذ
َ :و ِم َن ذ
هلل
 17ـ  18واما قولـه
اهزا ِ كعزذا ِ ا ِ
هلل ف ِإَا أو َِي ِِف ا ِ
اها ِ من يقوَ آمنا بِا ِ
قــال :إذا آذاه إنســان أو أ ــابه ض ـءا وفاقــة أو خــوف مــن الةــامل دخــل معهــم يف ديــنهم ف ـءأى أن مــا يفعلــوه هــو م ــل
َ
ََ ْ َ َ ْ
ََُ ُ ذ ذ ُ ذ َ َ ُ
ك ْ
ُص م ْ
زم
زن َر ربزك يعـ المـاعم ـلواو عليـه ْلقزولن ِإنزا كنزا مع
عذاب الـذي ال ينمطـا ،ول ِِئ
جاء ن ٌ ِ
َ َ

َ َ

ْ َ

َ َ ْ ْ ْ
َ َ ذ َ َ
ك َف ُروا ل ذ َ َ ُ ذ ُ
زبيلنا َوهَح ِمزل
اَّلين
 :وقاَ ِ
ِ ِ
َّلين آمنوا ات ِبعزوا س ِ

اهلل بأ ْعل َم بما ِف ُص ُدور العالم َ
أ َوليْ َس ُ
ني وقولـه
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
ُ
طاياك ْم قال :كان الكفار يمولون للم من  :كونوا معنا
خ
__________________

موــارعة الشــك
«موــارعة الشــك يف الوــعور  »...املوــارعة :احملاولــة واالعــت ج :االقتتــال ،قــال الفــيم (ره) :ويف قولــه
( )1قولــه
استعارس لطيفة وكذا يف قوله معتل الءيل ومعنامها متمارابن .واواهع لا جمهعس وهي املشمة ،وأبوااب فتاا أي مفتووة .وأسبااب ذل أي سهلة.
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فان الذي ختافون أنتم ليس بشي فـان كـان ومـا نتامـل نحـن ذنـوبكم فيعـذهبم

مـءت مـءس بـذنوهبم ومـءس بـذنوب

ألوهم.
وــعيا طويــل يف مكاملــة بينــه وب ـ اليهــود وفيــه قــال اــم
 19ـ يف كتــاب االوتجــاج للطربســي عــن النــن
 :لمع أقاو نـول يف قومـه ودعـاهم ألـة سـنة إال عسـ عامـا ،ث و ـفهم تعـاىل فمللهـم
رسول
ذ َ ٌ

فمالَ :وما َآم َن َم َع ُُ إِال ق ِليل ولمع تبعين يف س المليلة وعمءى اليسو ما مل يتبا نووا يف طول عمءه وكرب سنه.
 21ـ يف كتاب كمال العين ومتاو النعمة ابسناده إىل د بن الفلـل عـن أيب محـزس ال مـاح عـن أيب جعفـء د بـن علـي
وــعيا طويــل يمــول فيــه  :فمكــا نــول ألــة ســنة إال عسـ عامــا مل يشــاركه يف نبوتــه أوــع يف روضــة
البـاقء
م له.
الكايف ابسناده إىل أيب محزس عن أيب جعفء

 21ـ علي بن إبءاهيم عن أبيه عن أمحع بن د بن أيب نوء عـن أابن بـن ع مـان عـن إساعيـل اجلعفـي عـن أيب جعفـء
قال :لبا فيهم نـول ألـة سـنة إال عسـ عامـا يـععوهم سـءا وع نيـة ،فلمـا أبـوا وعتـوا قـال« :رب َأ ر َم َْلُزو ٌ
َ ْ
انتَ ْ
ُص واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
ف ِ

يف جـاما
من خـرب الشـامي ومـا سـلل عنـه أمـو املـ من
 22ـ يف عيون األخبار يف ابب ما جا عن الءضا
الكوفة وعيا طويل وفيه :وسلله عن اسم نول ما كان فمال :اسه سكن ،وامنا سى نووا ألنه ال على قومه ألـة سـنة
إال عس عاما.
قـال :كـان اسـم
 23ـ يف كتـاب علـل الشـءاعا ابسـناده إىل أمحـع بـن احلسـن املي مـي عمـن ذكـءه عـن أيب عبـع
عبع الهفار وامنا سى نووا ألنه كان ينول على نفسه.
نول
 24ـ وابسـناده إىل سـعع بـن جنـال عـن بعـم أ ـاابنا عـن أيب عبـع
نووا ألنه بكى عسماعة عاو.
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قـال :اسـم نـول عبـع امللـك ،وامنـا سـى

 25ـ ابسناده إىل د بن أورمة عمن ذكءه عن سعيع بن جنال عـن رجـل عـن أيب عبـع

قـال :كـان اسـم نـول

عبع األعلى وامنا سى نووا ألنه بكى عسماعة عاو.
 26ـ يف أ ول الكايف علي بن إبـءاهيم عـن أبيـه عـن بكـء بـن ـاحل عـن الماسـم بنربيـع عـن أيب عمـءو الـزبوي عـن أيب
َ
َ َذَ َْ ُ
ذ َ ذَ ْ ُ ْ ْ ُ
ْ
ْ
هلل أورانزا مزودة بيز ِنكم ِِف
عبع
ون ا ِ
قال :والوجه اخلامس من الكفـء كفـء الرباعـة ،وقـال :إِنما اَّتذتم ِمن د ِ
ْ

ُ

ْ

ْ

ْ
ُْ ْ
ََ َ ُ َْ ُ ُ
ُ
افنْيا ث ذم يَ ْو َآ الق َ
اْلَياة ُّ
ك ْم َد ْعضا يع يتربأ بعلـكم مـن بعـم ،واحلـعيا
يام ِة يَكف ُر َدع ُضك ْم بِبَع ٍض ويلعن دعض
ِ
ِ
طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 :اي مالـك انـه
 27ـ يف روضـة الكـايف حيـ احللـن عـن ابـن مسـكان عـن مالـك اجلهـين قـال :قـال ح أبـو عبـع
ليس من قوو اعتمـوا إبمـاو يف الـعنيا إال جـا يـوو الميامـة يلعـنهم ويلعنونـه إال أنـتم ،ومـن كـان علـى م ـل وـالكم ،واحلـعيا

طويل أخذا منه موضا احلاجة.
فيــه وقــع ســلله رجــل عمــا ادــتبه عليــه مــن
وــعيا طويــل يمــول
 25ـ يف كتــاب التوويــع عـن أمــو املـ من
َ
ْ
َ
َ ُ
ًّ
َ َ َذ ُ َ ذ َ ْ َ َُ ذ ْ
اتايو :وامـا قولـه :يَ ْو َآ َي ُق ُ
وآ ُّ
الزرْح ُن َوقزاَ َصزوابا وقولـه:
الرو ُح َوال َملئِكة َصزفا ال يتلمزون ِإال مزن أ َِن ه

ْ
ذ
ُ ْ
ْ
ْ
ُْ ْ
ُ
ني وقولـه :يَ ْو َآ الْق َ
َواهلل َر ربنا ما ُك ذنا ُم ْْشك َ
يام ِة يَكف ُر َدع ُضك ْم بِبَع ٍض َو َيل َع ُن َدع ُضزك ْم َدعضزا وقولـه ِإن
ِِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ َ ٌّ
زم بال َوعيزد  .وقولـه :اْلَ ْ
ُ ْ
َ ُ َ ذ ْ ذ ْ ُ
ُ ُ
ذ
زو َآ خز ِت ُم َلَع
ار وقولـه :ال َّتت ِرموا في َوقد قدمت ِإْلْك ِ ِ ِ
َلِك ْلق َّتاصم أه ِل اه ِ
َْ َ ُ
َْ
ُ َ ْ ُ َ
ْ َُ َ
كلر ُمنا أَيْ
ون فان ذلك يف مواطن ألو واوـع مـن مـواطن ذلـك اليـوو
يه ْم َوتش َه ُد أ ْر ُجل ُه ْم بِما اكنوا يك ِسب
د
ت
و
م
ه
ه
وا
ِ ِ
أف ِ ِ

الــذي كــان ممــعاره عسـ الــة ســنة ،امــا

اخل عــق يوم ــذ يف مـواطن يتفءقــون ،ويكلــم بعلــهم بعلــا ويســتهفء

بعلــهم لــبعم ،أول ــك الــذين كــان مــنهم الطاعــة يف دار الــعنيا الءؤســا واالتبــا ويلعــن أهــل املعا ــي الــذين بــعو مــنهم
البهلــا  ،وتعــاونوا علــى الةلــم والعــعوان يف دار الــعنيا املســتكربين واملستلــعف يكفــء بعلــهم بــبعم ،ويلعــن بعلــهم
بعلا ،والكفء يف هذه
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ر َ َ ْ ُ
ِش ْكتُ ُمزون م ْ
ت بمزا أَ ْ َ
زن
ِ ِ
اتية الرباعة يمول فيربأ بعلهم من بعم ،ونةوها يف سورس إبءاهيم قول الشيطان :إِ كفزر ِ
َ ُ
قبْل وقول إبءاهيم خليل الءمحن« :كفءا بكم» أي تربأا.

 29ـ يف إلاسن الربقي عنه عن أبيه عن محـزس بـن عبـع عـن ليـل بـن دراج عـن مالـك بـن أعـ قـال :قـال أبـو عبـع
 :اي مالك أما تءضون ان اتى كل قوو يلعن بعلهم بعلا إال أنتم ومن قال مبمالتكم.
 31ـ يف كتاب كمال العين ومتاو النعمة ابسناده إىل د بن الفلـل عـن أيب محـزس ال مـاح عـن أيب جعفـء د بـن علـي
 :وان األنبيا بع وا خا ة وعامة ،اما إبءاهيم نبوته بكو وهـي قءيـة مـن
وعيا طويل يمول يف أواخءه
الباقء
ر
َر ذ ُ
ُ
زُ ُه َ
زو
هاج ٌر إىل رِّب إِن
قءى السواد فيها بعا أول أمءه ،ث هاجء منها وليسغ هبجءس فمال :وذلك قول
 :إِ م ِ
َْ ُ ْ
ب ُ
زيم وكانـغ هجـءس إبـءاهيم بهـو قتـال ،وامـا إسـااا فكانـغ نبوتـه بعـع إبـءاهيم ،وامـا يعمـوب فكانـغ نبوتـه
الع َِّ
يَّ اْل َ ِ

أبر كنعان ث هبط إىل موء فتويف فيها.
 31ـ يف أ ول الكايف د بن حيـ عـن أمحـع بـن د عـن أيب حيـ الواسـطي عـن هشـاو ودرسـغ بـن أيب منوـور عنـه
األنبيـا واملءسـلون علـى أربـا طبمـاو :فنـن منبـل يف نفسـه ال يعـعو ألوهـا ،ونـن يـءى يف النـوو
قال :قال أبو عبـع
 ،واحلــعيا

ويســما الوــوو وال يعاينــه يف اليمةــة ،ومل يبعــا إىل أوــع وعليــه امــاو ،م ــل مــا كــان إبـءاهيم علــى لــوا
طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 32ـ يف روضة الكـايف علـي بـن إبـءاهيم عـن أبيـه وعـعس مـن أ ـاابنا عـن سـهل بـن زايد ليعـا عـن احلسـن بـن إلبـوب
يمـول :كانـغ أو إبـءاهيم وأو لـوا ـلى عليهمـا سـارس
عن إبءاهيم بن أيب زايد الكءخي قـال :سعـغ أاب عبـع
وورقــة ويف نســخة رقيــة أخت ـ  ،ومهــا ابنتــان ل و ـ وكــان االو ـ نبيــا منــذرا ومل يكــن رســوال ،واحلــعيا طويــل أخــذا منــه
موضا احلاجة.
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 33ـ يف أمـاح دــيخ الطاعفــة

وـعيا طويــل يمــول فيـه

ابسـناده إىل أمــو املـ من

 :إعلمـوا اي عبــاد

َ َْ ُ َ ْ
ج َ
زر ُه ِِف
ي يبه بعمله يف دنياه ،قال سباانه وبءاهيم :وآتينزاه أ

ان امل من من يعمل ل ث من ال واب ،اما خلو فان
افنْيا َوإنذ ُُ ِف ْاخخ َرة لَم َن ذ
الراْل َ
ُّ
ني فمن عمل ت تعاىل أعطاه أجءه يف العنيا واالخءس وكفاه املهم فيهما.
ِِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ذ ُ ْ ََُْ َ ْ
َ َ
فاحشزة مزا
 34ـ يف كتاب علل الشءاعا ابسناده إىل أيب بوو عن أوـعمها
يف قـول لـوا .إِنكم ِلأتون ال ِ

ْ َ
َ ْ َ
َ ََ ُ
َ
َ
ك ْم بِها ِمن أح ٍد ِمن العزال ِمني فمـال :إن إبلـيس أ هـم يف ـورس وسـنة فيـه أتنيـا ،عليـه ثيـاب وسـنة فجـا إىل
سبق

دــبان مــنهم فــلمءهم أن يمعـوا بــه ولــو طلــل إلــيهم ان يمــا هبــم ألبـوا عليــه ،ولكــن طلــل إلــيهم ان يمع ـوا بــه فلمــا وقعـوا بــه
التذوه ،ث ذهل عنهم وتءكهم فلوال بعلهم على بعم.
يف الكــايف علــي بــن إب ـءاهيم عــن أبيــه عــن أمحــع بــن د بــن أيب نوــء عــن أابن ابــن ع مــان عــن أيب بوــو عــن أوــعمها
م له.

ُ ُ ُْْ َ
َ ُْ َ
ب َ
زر قـال :هـم قـوو لـوا كـان يلـءا
 35ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقوله جل ذكءهَ :وتزأتون ِِف نزا ِديكم المن

بعلهم على بعم.

 :مــا زالـغ تلعنــه
انـه راى رجـ خيـذف حبوــاس يف املسـجع( )1فمـال
 36ـ يف عـواح الل ـاىل وروى عــن النـن
ْ
ُ ُ ُْْ َ
َ ُ َ
ب َ
زر قـال:
و وقعغ ،ث قال :اخلذف يف النادي من أخ ا قوو لوا ،ث تـ قولـه تعـاىلَ :وتأتون ِِف نا ِديكم المن
هو اخلذف.
ْ
ُ ُ ُْْ َ
َ ُ َ
ب َ
زر قيـل فيـه وجـوه :أوـعها هـو اهنـم كـانوا يتلـارطون يف جمالسـهم
 37ـ يف جمما البيـان َوتأتون ِِف نا ِديكم المن
من ألو وشمة وال ويا عن ابن عباس وروى ذلك عن الءضا .
 38ـ يف جواما اجلاما ويف احلعيا من ألمى جلباب احليا ف أليبة.
 39ـ يف الكايف علي بن إبءاهيم عن أبيه عن ابن فلال عن داود بن فءقع
__________________
( )1خذف ابحلواس أو النواس وتومها :رمى هبا من ب سبابتيه.
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عــن أيب زيــع احلمــاد عــن أيب عبــع

قــال :إن

بعــا أربعــة أمـ ك يف إهـ ك قــوو لــوا :جربعيــل وميكاعيــل

وهــم معتمـون فســلموا عليـه فلــم يعــءفهم ،وراى هي ـة وســنة فمـال :ال خيــعو هـ ال
وإسـءافيل وكءوبيــل ،فمـءوا إببـءاهيم
إال أا بنفسـي وكــان ــاول ضــيافة ،فشــوى اــم عجـ سينــا وـ أنلــجه ث قءبــه إلــيهم فلمــا وضــعه بـ أيــعيهم َرأى
َْ َ ُ ْ َ ُ
َ َ ُ ْ ََْ َ َ ُْ ْ َ
() 1
وسـء العمامـة عـن وجهـه فعءفـه
كرهم وأوجس ِمنهم ِخيفزة فلمـا راى ذلـك جربعيـل
أي ِديهم ال ت ِرل إْلُ ن ِ
َ

َ

ْ َ
َ
إبءاهيم فمال :أنغ هو؟ قال :نعم ،ومءو سـارس امءأتـه فبَ ذ ْ
حاق ي ْع ُقو َ فمالـغ مـا قـال
ْشناها بِإِ ْسحاق َو ِم ْن َورا ِء إِس
فلجابوهــا مبــا يف الكتــاب فمــال اــم إبـءاهيم :ملــاذا ج ــتم؟ قــالوا يف إهـ ك قــوو لــوا ،فمــال اــم :إن كــان فيهــا مــلس
 :ال ،قال :فان كان فيها عسـون؟ قـال :ال قـال :فـان كـان فيهـا ث ثـون؟ قـال:
من امل من أ لكوهنم؟ فمال جربعيل
ال ،قال :فان كان فيها عشءون؟ قال :ال قال :فان كان فيها عشءس؟ قال :ال قال :فـان كـان فيهـا عسـة؟ قـال :ال ،قـال:

ُ َْ َ ْ َ
ُ
َ ذ
ََُ ر َذ ُ ََ ْ َ ُ ذ ْ َََ ُ
زُ اكنَ ْ
زت ِم َ
زن
فان كان فيها واوـع؟ قـال :ال ،قاَ ِإن ِفيها لوطا قالوا َن ُن أعل ُم بِ َم ْن ِفيهزا هنعينزُ وأهلزُ ِإال امرأت
ُ :جاد ُهززا ِف قَز ْ
الَْززابر َ
ين قـال احلسـن بـن علــي  :ال اعلـم هـذا المـول إال وهـو يســتبميهم وهـو قـول
زوآِ
ِ
ِ
ِِ
ُ
وط .
ل ٍ

ان رسـول
 41ـ يف كتـاب علـل الشـءاعا ابسـناده إىل أيب محـزس ال مـاح عـن أيب جعفـء
سلل جربعيل كية كان مهلك قوو لوا؟ فمال :إن قوو لـوا كـانوا أهـل قءيـة ال ينتةفـون مـن البـول والهـاعط وال يتطهـءون
من اجلنابة ،خب أداا على الطعاو ،وان لوطا لبا فـيهم ث ثـ سـنة ،وامنـا كـان ازال علـيهم ومل يكـن مـنهم وال عشـوس
واىل االميـان واتباعـه ،وهنـاهم عـن الفـواوش ووـ هم علـى طاعـة
له فيهم ث ث سنة وال قـوو ،وانـه دعـاهم إىل
لـما أراد عذاهبم بعا إليهم رس منذرين عذرا نذرا ،فلمـا عتـوا عـن أمـء ،بعـا إلـيهم
فلم ايبوه ومل يطيعوه ،وان
م عكة ليخءجوا من كان يف قءيتهم من امل من  ،فما وجعوا فيها ألو بيغ من املسلم فاخءجوهم
__________________

( )1أي كشفها.
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ََ ْ َ ْ َ
َ ذْ َ ََْ ْ ْ ُ ْ َ َ ٌ َ ْ
َْ ُ
ُ
ْ
ِس بِأه ِلك مـن هـذه المءيـة الليلـة بِ ِقط ٍع ِمن اللي ِل وال يلت ِفت ِمنكم أحد وامضزوا حيزث
منها ،وقالوا للوا :فأ ِ
َُُْ َ
ون فلمـا انتوـة الليـل سـار لـوا ببناتـه وتولـغ امءأتـه مـعبءس فانمطعـغ إىل قومهـا تسـعى بلـوا ،وختـربهم ان لوطـا
تثمر

ـتم عـذاب قـوو لـوا ،فـاهبط
قع سار ببناته وان نوديغ من تلما العـءش ل ـما طلـا الفجـء اي جربعيـل وـق المـول مـن
إىل قءيــة قــوو لــوا ومــا وــوو فاقلبهــا مــن ــغ ســبا أرضـ  ،ث أعــءج هبــا إىل الســما فلوقفهــا وـ اتيــك أمــء اجلبــار يف
قلبها ،ود منهـا آيـة بينـة مـن منـزل لـوا عـربس للسـيارس ،فهبطـغ علـى أهـل المءيـة الةـامل فلـءب جبنـاوي األميـن علـى مـا
وـوى عليـه دـءقها ،وضـءبغ جبنـاوي األيسـء علـى مـا وـوى عليـه ألءهبـا ،فاقتلعتهـا اي د مـن ـغ سـبا أرضـ إال منــزل
لوا آيـة للسـيارس ،ث عءجـغ هبـا يف وـوايف جنـاوي وـ أوقفتهـا ويـا يسـما أهـل السـما زقـا ديوكهـا ( )1ونبـال ك هبـا
فلمــا طلعــغ الشــمس نوديــغ مــن تلمــا العــءش :اي جربعيــل! اقلــل المءيــة علــى المــوو ،فملبتهــا علــيهم و ـ ــار أســفلها
َْ َ
َ َ ذ
الظالم َ
ني من أمتك ببعيع.
أع ها وأمطء عليهم وجارس من سجيل ُم َس ذو َمة ِعند َر ربك َوما ِِه ِمن
ِِ
قال م لة هذا الكتاب عفي عنه :قع نملنا أخبارا يف بيان سبل ه ك قوو لـوا وكيـة كـان مهلكهـم وأوـوال قـءاهم
املهلكة وما يتعلق بذلك يف سورس هود.

بعع ان ذكء الشـيطان :وال يهءنـك تزيينـه الطاعـاو عليـك فانـه يفـتح لـك
 41ـ يف موبال الشءيعة قال الوادا
تسعة وتسع اباب من اخلو ليةفء بك عنع متاو امللس ،فمابله ابخل ف والوع عن سبيله واملوادس ابستواعه.
 :إن يف التــابوو األســفل مــن النــار اثـ
 42ـ يف كتــاب اخلوــال عــن جعيــع ( )2مهــعان قــال :قــال أمــو امل ـ من
عشــء :ســتة مــن األولـ وســتة مــن اتخـءين ،فامــا الســتة مــن األولـ فــابن آدو قاتــل أخيــه ،وفءعــون الفءاعنــة ،والســامءي،
والعجال
__________________
( )1الزقا مبع الويال.
( )2ويف بعم النسخ «محيع» بعل «جعيع» لكن الوايح هو املخار ويوافمه املوعر أيلا.
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كتابه يف األول وخيءج يف اتخءين ،وهامان وقارون.
قــال :دـء األولـ واتخـءين اثنــا عشـء ســتة مـن األولـ
 43ـ وفيـه قــال أبـو ذر :ألسـتم تشــهعون ان رسـول
وستة من اتخءين ،ث سى السـتة مـن األولـ ابـن آدو الـذي قتـل أخـاه وفءعـون وهامـان وقـارون والسـامءي والـعجال اسـه
يف األول وخيءج يف االخءى .واحلعي ان طوي ن أخذا منهما موضا احلاجة.
قــال :املســوخ مــن بـ آدو ث ثــة عشــء إىل أن قــال :وامــا العنكبــوو
 44ـ عــن أيب عبــع عــن أبيــه عــن جــعه
فكانغ امءأس سي ة اخللق عا ية لزوجها مولية عنه فمسخها عنكبو .
عـن املسـوخ
قـال :سـللغ رسـول
 45ـ عن جعفـء بـن د عـن أبيـه عـن جـعه عـن علـي بـن أيب طالـل
 :واما العنكبوو فكانغ امءأس ختون زوجها.
فمال :هي ث ثة عشء إىل أن قال
يمول :تءك نس العنكبوو يف البيغ يورث الفمء.
 46ـ عن سعيع بن ع قة قال :سعغ أمو امل من
 47ـ يف كتـاب علـل الشـءاعا ابسـناده إىل علـي بـن جعفـء عـن أخيـه موسـى ابـن جعفـء وـعيا طويـل يمـول فيـه:
واما العنكبوو فكانغ امءأس سخءو ( )1زوجها.
عـن النــن

وابسـناده إىل علـي بـن جعفــء عـن معتـل مــوىل جعفـء عـن جعفــء بـن د عـن أبيــه عـن جـعه عــن عل ٍّـي
م له.
َ
َْ ُ
ذ ْ ُ َ
َ ْ َ ْ ْ ُ َ ْ
ذ
ون يعـ آل د ـلواو
ْض ُبها لِلنا ِ َوما يع ِقلهزا ِإال العزالِم
 45ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم وتِلك اْلمثاَ ن ِ
عليهم.
َ

ُ

ذ

ْ

ُ َ
ْ
ون وروى الواوـعي ابوسـناد عـن جـابء قـال :تـ النـن
 49ـ يف جمما البيان َومزا يع ِقلهزا ِإال العزالِم
اتية وقال :العامل الذي عمل عن فعمل بطاعته واجتنل سخطه.
__________________
( )1ويف بعم النسخ «ساءو» ابحلا املهملة.
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هـذه

 51ـ يف بوــاعء الــعرجاو د بــن احلس ـ عــن يزيــع دــعء عــن هــارون بــن محــزس عــن أيب عبــع

قــال :سعتــه

ذ َ ُ ُ ْ ْ
َ َْ ُ ذ ْ ُ َ
ٌ َر ٌ
نات ِف ُص ُ
يمول :بَ ْل ُه َ
ون فـزعم
ين أوتوا ال ِعل َم قال :هم االعمـة خا ـة وما يع ِقلها إِال العزالِم
اَّل
د
ي
ب
آيات
و
ور ِ
ِ
ِ

ان من عءف االماو واتايو ،ن يعمل ذلك.
 89ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ث خاطل

َ ْ
ُْ ُ َ َْ َ
فمال جل ذكـءه :اتل ما أ ِ
وِح إِْلك ِمزن ال ِ
بتزا ِ

نبيه

ََ
َ ُْْ َ
ذ َ ذ ذ َ َْ
َ َْ ْ
زر قـال :مـن مل تنـه الوـلوس عـن الفاشـا واملنكـء مل تـزده مـن
وأقِ ِم الرلة إِن الرلة تنىه ع ِن الفحشزا ِء والمنب ِ

إال بععا.
أنــه قــال :الوــلوس وجــزس وذلــك اهنــا جــز املوــلى عــن
 52ـ يف كتــاب التوويــع وقــع روى عــن الوــادا
ْ
َ ُْْ َ
َ
ذ ذ َ
لة َتنْىه َع ِن الف ْحشا ِء والمنب ِر .
ِ :إن الر
املعا ي ما داو يف لوته ،قال

 53ـ يف أ ول الكايف علي بن د عن علي بن العباس عن احلس بن عبع الءمحن عن سفيان احلءيـءي عـن أبيـه عـن
قــال :قلــغ جعلــغ فــعاك اي أاب جعفــء وهــل يــتكلم المــءآن؟ فتبســم ث قــال :روــم
ســعع اخلفــاف عــن أيب جعفــء
اللعفا من ديعتنا اهنم أهل تسليم .ث قال :نعم اي سعع والولوس تتكلم واا ورس وخلق أتمـء وتنهـى قـال :فتهـو لـذلك
لوين وقلغ :هذا دي ال أستطيا ان أتكلم به يف النـاس ،فمـال أبـو جعفـء :وهـل النـاس إال دـيعتنا فمـن مل يعـءف الوـلوس
َ
فمــع أنكــء ومهــا ،ث قــال :اي ســعع أسعــك كـ و المــءآن؟ قــال ســعع :فملــغ :بلــى ــلى عليــك فمــال :إ ذن ذ
الرززلة
ِ
َ ُْْ َ ََ ْ
َْ
َ َْ ْ
زر اهلل أَ ْك َ ُ
زَّب فـالنهى كـ و والفاشـا واملنكـء رجـال ،ونحـن ذكـء ونحـن أكـرب،
زر و ِ
َّلك ُ ِ
تنىه ع ِن الفحشزا ِء والمنب ِ
واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
أنـه قـال :مـن مل تنهـه ـلوته عـن الفاشـا واملنكـء مل يـزدد

 54ـ يف جمما البيان وروى انس بـن مالـك عـن النـن
من إال بععا.
أنه قال :ال لوس ملن مل يطا الولوس وطاعة الولوس ان ينتهى عن الفاشا واملنكء.
 55ـ وأيلا عن النن
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 56ـ وروى أنــس ان فـ مــن األنوـار كــان يوــلي الوـلواو مــا رسـول
لءسول فمال :إن لوته تنهاه يوما ما.
 57ـ وعن جابء قال :قيل لءسول
 58ـ وروى أ ــاابنا عــن أيب عبــع

ويءتكــل الفـواوش ،فو ــة ذلــك

 :إن ف ا يولي ابلنهار ويسءا ابلليل؟ فمال :إن لوته لرتدعه.
قــال :مــن أوــل أن يعلــم قبلــغ ــلوته أو مل تمبــل فلينةــء هــل منعتــه

لوته عن الفاشا واملنكء فبمعر ما منعته قبلغ لوته.
 59ـ * يف كتاب سعع السعود البن طاوس وقع روينا يف اجلز االول مـن كتـاب املهمـاو والتتمـاو ـفة الوـلوس
الناهية عن الفاشا واملنكء.
َ
َ
ْ
ْ
هلل أك َ َُّب يمـول :ذكـء
 61ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ويف رواية أيب اجلارود عـن أيب جعفـء
يف قولـهَ :و ِ
َّلك ُر ا ِ

ألهل الولوس أكرب من ذكءهم إايه أت تءى أنه يمول :أذكءوين أذكءكم.
 61ـ يف جمما البيان وروى أ اابنا عن أيب عبـع
ووءو.

ََ ْ
زر اهلل أَ ْك َ ُ
زَّب قـال :ذكـء
قـال :و ِ
َّلك ُ ِ

 62ـ وعن معاذ بن جبل قال :سللغ رسول
.
ذكء
 :اي معـاذ إن السـابم الـذين يسـهءون بـذكء
 63ـ وقـال
.
من ذكء

عنـع مـا أوـل

أي األعمال أول إىل ؟قال :ان متوو ولسـانك رطـل مـن

وروى عن النن

 64ـ يف كتاب االوتجاج للطربسي
نبيا.
 65ـ وق ـ ــال أب ـ ــو د احلس ـ ــن العس ـ ــكءي

 ،ومـن أوـل ان يءتفـا يف راي
أنـه قـال :نحـن اوـادلون يف ديـن

 :ذك ـ ــء عن ـ ــع الو ـ ــادا

اجلنـة فليك ـء

علـى لسـان سـبع

اجل ـ ــعال يف ال ـ ــعين ،وأن رس ـ ــول

قـع هنـوا عنــه ،فمـال الوـادا  :مل ينــه عنـه مطلمـا ولكنـه هنــى عـن اجلـعال بهــو الـذ هـي أوســن،
واالعمـة
َ
َ
َ ُ ُ َْ ْ
بتا إ ذال بالذِت ِ َ
ِه أ ْح َس ُن قيل :اي ابن رسول ما اجلعال ابلذ
أما تسمعون يمول :وال َتا ِدلوا أهل ال ِ ِ ِ ِ ِ
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هي أوسن وابلذ ليسغ أبوسن؟ قال :اما اجلعال الذي بهو الذ هـي أوسـن ان جتـادل مـبط فيـورد عليـك مـبط فـ
تءده حبجة قع نوبها  ،ولكن جتاع قوله أو جتاع وما يءيع ذلك املبطل أن يع بـه ابطلـه فتجاـع ذلـك احلـق خمالفـة
ان يكون له عليك فيه وجة ألنك ال تعري كية املخلـص منـه ،فـذلك وـءاو علـى دـيعتنا ،أن يوـووا فتنـة علـى ضـعفا
إخواهنم وعلى املبطل  ،امـا املبطلـون فيجعلـون ضـعة اللـعية مـنكم إذا تعـاطى جمادلـة وضـعة يف يـعه ،وجـة لـه علـى
ابطله ،واما اللعفا مـنكم فتعمـى قلـوهبم ملـا يـءون مـن ضـعة احملـق يف يـع املبطـل ،وامـا اجلـعال ابلـذ هـي أوسـن فهـو مـا
َ َ َ َ
َ
َض َ هزا َمزثل
أمء تعـاىل بـه نبيـه ان اـادل بـه مـن جاـع البعـا بعـع املـوو وإويـا ه لـه ،فمـال واكيـا عنـه :و
َ
َ
ُْ َ ذ
َ
ََ َ َ َْ ُ َ
قاَ َم ْن يُ ْْح الْع َ
ِه َر ِم ٌ
اَّلي أَا ْ َشأها أ ذوَ َم ذر ٍة َو ُهوَ
ظاآ َو ِ َ
وا ِِس خلقُ
يم فمال يف الءد عليه« :قل» اي د ُي ِييها ِ
ِ ِ
َ
َ
ْ
ذ
َ
َ
َ
ْ
ُْ ْ ُ ُ ُ َ
ُ
ْ َ
ُ ْ َ ذ َ
َ َ
ك رل َخلْق َعل ٌ
ون فـلراد مـن نبيـه ان اـادل
ْض نارا ف ِإَا أنزتم ِمنزُ تو ِقزد
يم* ِ
ٍ ِ
بِ
اَّلي جعل لكم ِمن الشع ِر اْلخ ِ
ذ

َْ َ

َ َ

ُْ َ
اَّلي أا َشأها أ ذوَ َم ذر ٍة أفيعجـز مـن
املبطل الذي قال :كية اوز ان يبعا هذه العةاو وهي رميم ،قال :فمـل ُي ِييها ِ
ذ
َ َ َ َ ُ
كز ْ
زم ِمز َ
زن
اَّلي جعززل ل
ابتـعأه ال مـن دـي ان يعيــعه بعــع ان يبلـى ،بــل ابتــعا ه أ ـعل عنــعكم مــن إعادتـه ،ث قــال:
ِ
ذ َ َْ ْ
خ َ
ْض نزارا أي إذا كمـن النـار احلـارس يف الشـجء األخلـء الءطـل ث يسـتخءجها فعـءفكم انـه علـى اعـادس مـن
الشع ِر اْل ِ

َ َ ْ ََُْ َُْ ْ َ َ َُ ْ
َ َْْ َ
بلـى ،اقـعر ،ث قـال :أَ َولَيْ َس ذاَّلي َخلَ َق ال ذ
اْل َ ذل ُق الْ َعل ُ
يم أي
و
ه
و
ىل
ب
م
ه
ل
ث
م
ق
ل
َي
ن
أ
لَع
ر
د
قا
ب
ض
ر
اْل
و
ماوات
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍِ
إذا كان خلق السمواو واألر أعةم وابعـع يف أوهـامكم وقـعركم أن تمـعروا عليـه مـن اعـادس البـاح فكيـة جـوز مـن
خلــق هــذا األعجــل عنــعكم واأل ــعل لــعيكم ،ومل جت ــوزوا منــه مــا ه ــو أســهل عنــعكم مــن اع ــادس البــاح؟ ق ــال الوــادا
 :فهذا اجلعال ابلذ هي أوسن ،الن فيها قطا عذر الكافءين وازالة دبههم ،واما اجلعال بهـو الـذ هـي أوسـن فـان

جتاع وما ال ميكنـك أن تفـءا بينـه وبـ ابطـل مـن جتادلـه ،وامنـا تعفعـه عـن ابطلـه أبن جتاـع احلـق فهـذا هـو احملـءو ألنـك
م له جاع هو وما ،وجاـعو أنـغ ومـا آخـء .قـال أبـو د احلسـن العسـكءي  :فمـاو إليـه رجـل آخـء فمـال :اي ابـن
رسول أاادل رسول
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؟ قال الوادا

 :مهما ننغ بءسـول

مـن دـي فـ تةـنن بـه خمالفـة

ذ
ُْ ُْ َ ذ ََْ َ َذَ
َ َ ْ
َ
ذ
اَّلي أاشأها أوَ مر ٍة ملن ضءب
ِه أح َس ُن و قل ُي ِييها ِ
بِال ِِت ِ

تعـاىل ألـيس

م فتةن ان رسول

ْ
قـالَ :وجزا ِدل ُه ْم

خـالة مـا أمـءه

به فلم اادل ما أمءه به ،ومل خيرب عن أمء مبا أمءه أن خيربه به.
 66ـ يف أ ول الكايف علي بن إبءاهيم عن أبيه عن بكء بن احل عن الماسم بن بءيع قال :وـعثنا أبـو عمـءو الـزبوي

بعع ان قال :إن تبـارك وتعـاىل فـء االميـان علـى جـوارل ابـن
وذكء وعي ا طوي قال فيه
عن أيب عبع
علــى اللســان المــول والتعبــو عــن الملــل مبــا عمــع عليــه وأقــء بــه قــال تبــارك
آدو وقســمه عليهــا وفءقــه فيهــا :وفــء
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ٌ
َذ
ُ ُ ذ
ُ ْ ُ
ُ ْ
ُ ُ ْ
واحزد
هلل َوما أن ََِّ إِْلْنا َوما أن ََِّ إِْلْكزم َو ِإلهنزا َو ِإلهكزم ِ
وتعـاىلَ :وقولوا لِلنا ِ حسنا وقـال :قولوا آمنا بِا ِ
َ َْ ُ َُ ُ ْ ُ َ
على اللسان وهو عمله.
ون فهذا ما فء
وَنن ه مس ِلم
َ ذ

ْ

َ ُْ ُ َ
َ َْ ُ
ون بِز ُِ فهـم آل د ـلواو
بتا يث ِمن
 67ـ يف تفسو علي بـن إبـءاهيم وامـا قولـه:
 :ف ِ
اَّلين آتيناه ُم ال ِ
 :ومــا ااــع آبايتنــا يع ـ مــا ااــع أبمــو
علــيهم ومــن ه ـ ال مــن ي ـ من بــه يع ـ أهــل االميــان مــن أهــل المبلــة وقولــه
امل من لواو عليه واالعمة لواو عليهم إال الكافءون.

َ ُْ َ َُْ
َ َ ُ ُّ ُ َ َ
ْ َْ
ك إَا َال ْرتا َ
ْ
 65ـ وقال علي بن إبءاهيم يف قولـه
 :وما كنت تتلوا ِمن قب ِل ُِ ِمن ِكتا ٍ وال َّتطُ ِدي ِمي ِن ِ
ْ َََ َ ُ ْ َ َْ ُ ْ َ ََ
ُْْ ُ َ
ون وهو معطوف على قوله تعاىل يف سورس الفءقـان :اكتتبها ف ِ َ
ِه تمىل علي ُِ بكرة وأ ِصيل فـءد علـيهم
المب ِطل
َُ ُ
فمال :كية تععون ان الذي تمءأه أو خترب به تكتبـه عـن ألـوك وأنـغ ما ُكنْ َ
ت َتتْلُوا م ْن َقبْلُ م ْ
زن ِكتزا ٍ َوال َّت ُّطزُ
ِِ ِ
ِ
َ
َ ْ َ ُْْ ُ َ
ون أي دكوا.
ِديَ ِمي ِنك ِإَا الرتا المب ِطل

يف أثنــا
مـا أهــل األداين واملمــاالو يف التوويـع قــال الءضــا
 69ـ يف عيـون األخبــار يف ابب جملــس للءضــا
ومــا جــا بــه وأمــء كــل نــن بع ــه  ،ومــن آايتــه انــه كــان يتيمــا فمـوا راعيــا أجـوا مل يــتعلم
احملــاوراو :وكــذلك أمــء د
كتااب و
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وأخبــارهم وءفــا وءفــا ،وأخبــار مــن ملــى ومــن بمــي

مل خيتلــة إىل معلــم ،ث جــا ابلمــءآن الــذي فيــه قوــص األنبيــا

إىل يوو الميامة.
 71ـ يف أ ـول الكـايف أمحـع بـن مهـءان عـن د بـن علـي عـن محـاد بـن عيسـى عـن احلسـ بـن املختـار عـن أيب بوـو
ْ ْ
ٌ َر ٌ
ذ َ ُ ُ
نات ِف ُص ُ
َ
يمول يف هذه اتية بَ ْل ُه َ
اَّليزن أوتزوا ال ِعلزم فـلومى بيـعه إىل
د
ي
ب
آيات
و
قال :سعغ أاب جعفء
ور ِ
ِ
ِ
عره.
يف قـول
 71ـ عنه عن د بن علي عن ابن إلبوب عن عبع العزيز العبعي عن أيب عبـع
ذ َ ُ ُ ْ ْ
ٌ َر ٌ
ُ ُ
َ
اَّلين أوتوا ال ِعلم قال :هم االعمة .
ور ِ
آيات بينات ِِف صد ِ
 72ـ ـ وعنه عن د بن علي عـن ع مـان بـن عيسـى عـن ساعـة عـن أيب بوـو قـال :قـال أبـو جعفـء

ْ ُ
 :بَل ه َو

 :هـذه اتيـة

ذ َ ُ
ْ ْ
ٌ َر ٌ
نات ِف ُص ُ
بَ ْل ُه َ
ين أوتُوا ال ِعل َم ث قـال :امـا و اي أاب د مـا قـال بـ دفـذ املوـاة ،قلـغ :مـن
اَّل
د
ي
ب
آيات
و
ور ِ
ِ
ِ
هم جعلغ فعاك؟ قال :من عسى أن يكون ألوا؟.
ْ ُ
قـال سعتـه يمـول :بَل ه َو
 73ـ د بن حي عن د بن احلس عن بءيع عن هارون بن محزس عن أيب عبع
ذ

ُ

ْ ْ

ٌ َر ٌ
ُ ُ
اَّل َ
ين أوتُوا ال ِعل َم قال :هم االعمة خا ة.
ور ِ
آيات بينات ِِف صد ِ
:
 74ـ ععس من أ اابنا عن أمحع بن د عن احلس بن سـعيع عـن د بـن الفلـيل قـال :سـللته عـن قـول
ذ َ ُ
ْ ْ
ٌ َر ٌ
ُ ُ
َْ َُ
خا ة.
ين أوتُوا ال ِعل َم قال :هم االعمة
اَّل
ور ِ
بل هو آيات بينات ِِف صد ِ
 75ـ يف بواعء العرجاو يعموب بن يزيع ود بن احلس عن ابن أيب عمو عـن عمـء بـن أذينـة عـن بءيـع بـن معاويـة
ذ
ٌ َر ٌ
ُ ُ
ين أُوتُوا الْعلْ َ
اَّل َ
َْ َُ
زم فمـال :أنـتم هـم مـن عسـى ان
ور ِ
ِ
قـال :قلـغ لـه :بل هو آيات بينات ِِف صد ِ

عن أيب جعفـء
يكونوا؟.
 76ـ أمحــع بــن د عــن احلسـ بــن ســعيع عــن ــفوان عــن ابــن مســكان عــن وجــء عــن محـءان عــن أيب جعفــء
وأ عبع

الربقي عن أيب اجلهم عن أسباا عن
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أ عبع

يف قول

ذ َ ُ
ْ ْ
ٌ َر ٌ
نات ِف ُص ُ
تبارك وتعاىل :بَ ْل ُه َ
ين أوتُوا ال ِعل َم قال :نحن.
اَّل
د
ي
ب
آيات
و
ور ِ
ِ
ِ

انـه
 77ـ أمحع بن د عن احلس بـن سـعيع عـن ع مـان بـن عيسـى عـن أيب محـزس عـن أيب بوـو عـن أيب جعفـء
ذ
ٌ َر ٌ
نات ِف ُص ُ
ين أُوتُزوا الْعلْ َ
اَّل َ
قـءأ هـذه اتيـة :بَ ْل ُه َ
زم قـال :اي أاب د و مـا قـال بـ دفـذ املوـاة،
د
ي
ب
آيات
و
ور ِ
ِ
ِ
ِ
قلغ :من هم جعلغ فعاك؟ قال :من عسى أن يكونوا ألوا؟.
 78ـ د بن احلس عن جعفء بن بشو واحلسن بن علي بن فلال عن م احلناا عن احلسن الويمل قـال :قلـغ
ذ َ ُ ُ ْ ْ
ٌ َر ٌ
نات ِف ُص ُ
َ
 :بَ ْل ُه َ
اَّلين أوتوا ال ِعلم قال :نحن ،وإايا ع .
د
ي
ب
آيات
و
أليب عبع
ور ِ
ِ
ِ
 79ـ أمحع بن د عن احلس بن سعيع عن النلء بـن سـويع عـن حيـ احللـن عـن أيـوب بـن وسـن عـن محـءان قـال:
ذ َ ُ
ْ ْ
ٌ َر ٌ
نات ِف ُص ُ
عن قول تبارك وتعاىل :بَ ْل ُه َ
ين أوتُوا ال ِعل َم أنـتم هـم؟ قـال:
اَّل
د
ي
ب
آيات
و
سللغ أاب عبع
ور ِ
ِ
ِ

من عسى أن يكونوا؟.
َ ْ
ٌ
زل ُه َ
زو آيزات
قـال :سعتـه يمـول :ب
 81ـ د بن احلس عن يزيع دعء عن هارون بـن محـزس عـن أيب عبـع
ذ َ ُ ُ ْ ْ
َ َْ ُ ذ ْ ُ َ
َر ٌ
ُ ُ
ون  ،فـزعم ان مـن عـءف االمـاو
ين أوتوا ال ِعل َم قـال :هـم االعمـة خا ـة ،وما يع ِقلها ِإال العالِم
اَّل
ور ِ
بينات ِِف صد ِ
واتايو ن يعمل.
ٌ
ٌ
ْ ُ
قال :بَل ه َو آيزات بَيرنزات ِِف
 81ـ د بن خالع الطيالسي عن سية بن عموس عن أيب بوو عن أيب جعفء
ذ َ ُ
ْ ْ
ُ ُ
ين أوتُوا ال ِعل َم قلغ :أنتم هم؟ قال :من عسى ان يكونوا؟.
اَّل
ور ِ
صد ِ
 82ـ أمحــع بــن د عــن احلسـ بــن ســعيع عــن الماســم بــن د اجلــوهءي عــن د بــن حيـ عــن عبــع الــءويم عــن أيب
جعفء
ْ ْ

ٌ َر ٌ
ذ َ ُ ُ
ُ ُ
َْ َُ
ين أوتوا
اَّل
ور ِ
قال :إن هذا العلم انتهى إىل يف المءآن ث لا أ ـابعه ث قـال :بل هو آيات بينات ِِف صد ِ

ال ِعل َم .
ْ
َ
ذ
َْ ُْ ُ َ
ك ل َ َر ْ َ
ون وقيل :
ْحة َو َِكرى ِلقوآٍ يث ِمن
 50ـ يف جمما البيان ِإن ِِف َل ِ

166

إن قوم ــا م ــن املس ــلم كتبـ ـوا دـ ـي ا م ــن كت ــل أه ــل الكت ــاب فه ــعدهم س ــباانه يف ه ــذه اتي ــة وهن ــاهم عن ــه وق ــال الن ــن
 :ج تكم ببيلا نمية.
 84ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم ويف روايـة أيب اجلـارود عـن أيب جعفـء
َ
ٌَ
ْ
واسعة يمـول :ال تطيعـوا أهـل الفسـق مـن امللـوك فـان خفتمـوهم أن يفتنـوكم عـن ديـنكم فـان أرضـى واسـعة ،وهـو
أر ِِض ِ

ذ
ذ
يزن َ
اَّل َ
آمنُزوا إِن
يف قولـه :يزا ِعبزا ِد َي ِ

َْ
َ َ
ََْ َ ُ ْ َ ْ ُ
ُ
ْ
َ ُ ُْ ْ ُ ُذ ُ ْ َ ْ َ َ
ُ
هاجروا ِفيها .
هلل ِ
يمولِ :فيم كنتم قالوا كنا مستضع ِفني ِِف اْلر ِض فمال :ألم تكن أرض ا ِ
واسعة فت ِ

 85ـ يف جمما البيان وقال أبو عبع
 86ـ يف جواما اجلاما وعـن النـن
.
وكان رفيق إبءاهيم ود

 :معناه إذا عوى يف ار أنغ هبا فاخءج منها إىل ألوها.
مـن فـء بعينـه مـن أر إىل أر وان كـان دـربا مـن األر اسـتوجل اجلنـة،

م ــن االخب ــار اوموع ــة وابس ــناده ق ــال :ق ــال رس ــول
 87ـ يف عي ــون األخب ــار يف ابب م ــا ج ــا ع ــن الءض ــا
ذ َ َر ٌ َ ذُ ْ َرُ َ
زون قلـغ :اي رب أميـوو اخل عـق كلهـم وتبمـى األنبيـا ؟ فنزلـغ:
 :لـما نزلغ هـذه اتيـة ِإنك ميزت و ِإنهزم ميت
ُ ُّ َ ْ
َ ُ َْ ْ ُ ذ َْ ُْ َ ُ َ
ون .
ُك نف ٍس َائِقة المو ِت ثم ِإْلنا ترجع

عــن الءجعــة واســتخفيغ ذلــك قل ــغ:
 88ـ يف تفســو العيادــي عــن زرارس قــال :كءهــغ ان أســلل أاب جعف ــء
ألسللن مسـ لة لطيفـة أبلـغ فيهـا وـاجذ ،فملـغ :أخـربن عمـن قتـل أمـاو؟ قـال :ال ،املـوو مـوو والمتـل قتـل :قلـغ :مـا
َ َ ُ َ
ََ ْ
مزات أ ْو ق ِتزل وقـال
زإن
أوع يمتل إال وقع ماو؟فمال :قول أ عا مـن قولـك ،فـءا بينهمـا يف المـءآن فمـال :أف ِ
َ ْ ُ ُّ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ
ُ ُّ
ُْ َ ُ َ
ْشون ولـيس كمـا قلـغ اي زرارس ،املـوو مـوو والمتـل قتـل قلـغ :فـان يمـولُ :ك
هلل َت
ا
ىل
ْل
ِ
ل ِِئ متم أو ق ِتلتم ِ
ْ

ُ ْ

َنف ٍس َائِ َقة ال َم ْو ِت ؟ قال :من قتل مل يذا املوو ،ث قال :ال بع من أن يءجا و يذوا املوو.
 89ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وعثين أيب عن احلسن بـن إلبـوب عـن العـ عـن د بـن مسـلم عـن أيب جعفـء
يمول :
قال :كان علي بن احلس
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أميا م من دمعغ عيناه لمتل احلس بن علي

و يسيل على خعه ،بوأه

هبا يف اجلنة عءفا يسكنه أومااب.

َْ ُ َْ
َََر ْ ْ َ
ُ َْ ُُ َ ذ ُ
َ
ذ
ْ
 :وكأين ِمن دابز ٍة ال َت ِمزل ِرزقهزا اهلل يرزقهزا و ِإيزاكم قـال:

 91ـ وقال علـي بـن إبـءاهيم يف قولـه
 :يءزقهم وإايكم.
كانغ العءب يمتلون أوالدهم خمافة اجلو فمال
 91ـ يف جممــا البيـان وعـن عطـا عـن ابــن عمـء قـال :خءجنـا مـا رســول

وـ دخلنـا بعـم ويطـان األنوــار

فجعل سمط من التمء واكل ،فمال :اي ابن عمء ما لـك ال أتكـل؟ فملـغ :ال أدـتهيه اي رسـول  ،قـال :لكـين أدـتهيه
وهذه بح رابعة منذ مل أذا طعاما ولو دـ غ لـععوو ريب فلعطـان م ـل ملـك كسـءى وقيوـء ،فكيـة بـك اي ابـن عمـء
إذا بميغ ما قوو خيبلون رزا سنتهم للعة اليم  ،فو ما بءونا و نزلغَ :و َك َأ ري ْن ِم ْن َدابذة ال ََتْم ُل ر ْز َق َهزا اهللُ
ٍ
ِ ِ
َْ ُُ َ ذ ُ
السم ُ
اك ْم َو ُه َو ذ
يع الْ َعل ُ
يم .
يرزقها و ِإي
ِ
ِ
ذ

َ
جاهز ُ
اَّليز َ
زدوا ِفينززا أي ــربوا وجاهــعوا مــا رســول
زن
 92ـ يف تفســو علــي بــن إبـءاهيم قولــه
َ :و ِ
َ ذ َ ََ َ ُْ ْ
حسزن َ
قـال :هـذه اتيـة الل
ني ويف روايـة أيب اجلـارود عـن أيب جعفـء
لنهعينهم سبلنا أي ن بـتهم و ِإن اهلل لمع الم ِ ِ
د لواو عليهم والدياعهم.

أنـه قـال:

 93ـ يف كتاب معاين األخبار ابسناده إىل عمـءو بـن ـء عـن جـابء عـن أيب جعفـء عـن أمـو املـ من
اهلل ل َ َمز َ
 :إ ذن َ
زع
األواين خموــوة يف المــءآن أبســا اوــذروا ان تهلبـوا عليهــا فتلــلوا يف ديــنكم ،اا احملســن يمــول
ِ
ُْ ْ
حس ن َ
ني واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
الم ِ ِ
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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
قال :من قـءأ سـورس العنكبـوو والـءوو يف دـهء رملـان ليلـة
 1ـ يف كتاب ثواب األعمال ابسناده إىل أيب عبع
ث ـ ث وعش ـءين فهــو و اي أاب د مــن أهــل اجلنــة ال اســت فيــه أبــعا وال أخــاف أن يكتــل علــى يف مييــين إمثــا ،وان
اات السورت من مكاا.
قـال :ومـن قءأهـا كـان لـه مـن األجـء عشـء وسـناو بعـعد كـل ملـك
 2ـ يف جممـا البيـان أيب بـن كعـل عـن النـن
سبح ب السما  ،واألر  ،وأدرك ما ضيا يف يومه وليلته.
يف أسـءارهم وعلـومهم الـذ خءجـغ
 3ـ يف كتاب االستهاثة للشيخ مي م ولمع روينا من طءيق علمـا أهـل البيـغ
مــنهم إىل علمــا دــيعتهم ،ان قومــا ينســبون مــن قـءيش وليسـوا مــن قـءيش ،ووميمــة النســل وهــذا ــا ال اــوز أن يعءفــه إال
مععن النبوس وورثة علم الءسالة ،وذلك م ل ب امية ذكءوا اهنـم ليسـوا مـن قـءيش وان أ ـلهم مـن الـءوو ،وفـيهم أتويـل هـذه
ُّ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ
ُ َ
ون معنـاه اهنـم أللبـوا علـى امللـك وسـيهلبهم علـى
ت الروآ ِِف أدَن اْلر ِض وهم ِمن دع ِد غل ِب ِهم سزيَ ِلب
اتيـة الم غ ِلب ِ
ذلك بنوا العباس.
عــن قــول عــن
 4ـ يف روضــة الكــايف ابــن إلبــوب عــن ليــل بــن ــاحل عــن أيب عبيــعس قــال :ســللغ أاب جعفــء
ُّ ُ َ َ ْ َ
ُ َ
وآ ِِف أ ْدَن اْل ْر ِض قال :فمال :اي أاب عبيعس ان اـذا أتويـ ال يعلمـه إال والءاسـخون يف العلـم
ت الر
ذكءه :الم غ ِلب ِ
ل ـما هــاجء إىل املعينــة وأ هــء اوس ـ و كتــل إىل ملــك الــءوو كتــااب وبعــا بــه مــا
ان رســول
مــن آل إلم ـع
رسوله يععوه إىل اوس و ،وكتل إىل ملك فارس كتااب يـععوه إىل اوسـ و ،وبع ـه إليـه مـا رسـوله ،فامـا ملـك الـءوو فعةـم
ومزقه واستخة
وأكءو رسوله ،واما ملك فارس فانه استخة بكتاب رسول
كتاب رسول
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بءس ـوله ،وكــان ملــك فــارس يوم ــذ يماتــل ملــك الــءوو وكــان املســلمون يهــوون ان يهلــل ملــك الــءوو فــارس ،وكــانوا لناويتــه
بـذلك كتـااب
أرجى منهم مللك فارس ،فلما أللل ملك فـارس ملـك الـءوو كـءه ذلـك املسـلمون واألتمـوا بـه ،فـلنزل
ُّ ُ َ ْ َ ْ َ
ُ
ْ
قـءآا الم غ ِلبَز ِت الزروآ ِِف أدَن اْلر ِض يعـ أللبتهـا فـارس يف ادن األر وهـي الشـاماو ومـا وواـا «وهـم» يعـ
َ ذ َْ
ْ
ْ َْ ََ ْ َ َْ ُ َ
اْل ْم ُر م ْن َقبْ ُل َوم ْن َد ْع ُد َو َي ْو َمئذ َي ْف َرحُ
ّلِل
ِ
ِ
ٍِ
فارس ِمن دع ِد غل ِب ِهم سيَ ِلبون يع يهلبهم املسـلمون ِِف بِض ِع ِسنِني ِ ِ
ْ

َ

ُْ ُ َ َ ْ
هلل ينْ ُ ُ
ُص َم ْن ي َ ُ
 ،قـال:
فلمـا ألـزا املسـلمون فـارس وافتتاوهـا فـءل املسـلمون بنوـء
شزاء
ُص ا ِ
المث ِمنون بِن ِ
يمـولِ :ف ب ْضززع س زن َ
 .ويف إمــارس أيب
ني وقـع ملــى للمـ من ســنون ك ــوس مـا رســول
قلـغ :ألــيس
ِ ِ ِ ِ ِ
بكــء وامنــا ألل ـل امل منــون فارســا يف إمــارس عمــء؟ فمــال :أمل أقــل لــك ان اــذا أتوي ـ وتفس ـوا ،والمــءآن اي أاب عبيــعس اســخ
ذ َْ
َ ُ
ّلِل اْل ْم ُر ِم ْن قبْل َو ِم ْن َد ْع ُد يع إليه املشية يف المول أن ي خء ما قـعو ويمـعو مـا
ومنسوخ أما تسما لمول
ِ ِ

ََْ َ َ ْ َ ُ ُْ ْ ُ َ َ ْ
ُصز
 :ويوم ِئ ٍذ يفرح المث ِمنون بِن ِ

أخء يف المول إىل يوو حيتم الملا بنزول النوء فيه علـى املـ من  ،وذلـك قولـه
هلل أي يوو حيتم الملا ابلنوء.
ا ِ
ومنهــا مــا قــال أبوهـا ســلل د بــن ــاحل أاب د
 5ـ يف اخلـءاع واجلـءاعح يف أعـ و احلسـن العســكءي

عــن

ذ َُْْ ْ َْ ُ
زن َد ْع ُ
زل َوم ْ
زد فمـال :لـه األمـء مـن قبـل أن امـء بـه ،ولـه األمـء مـن بعـع أن امـء بـه مبـا
ّلِل اْلمر ِمن قب
ِ
قولـه تعـاىلِ ِ :
يشا .
َ ْ
ََْ َ
اْلَيزاة ُّ
() 1
افنْيزا فمـال :الزجـء
 :يعل ُمون ظا ِهرا ِمزن
عن قولـه
 6ـ يف جمما البيان وس ل أبو عبع
ِ
والنجوو.

َ ْ
ْ
ََُْ َ
زم َ
زرة ُه ْ
افنْيا يعـ مـا يءونـه واضـءا َو ُه ْ
اْلَياة ُّ
زم
ع
ن
م
را
ه
ظا
ون
 7ـ يف تفسو علي بـن إبـءاهيم يعلم
ِ
زن اخ ِخ َ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ
ون قال :يءون واضء العنيا ويتهافلون عن االخءس.
اغ ِفل
ْ َْ
َ
َ
عن قـول تعـاىل :أ َول ْم ي َ ِس ُريوا ِِف اْلر ِض فمـال :معنـاه أو مل ينةـءوا
 8ـ يف كتاب اخلوال وس ل الوادا

يف المءآن.
َََْ َُ ُ ذ َُ
اعة اتية.
قال عز من قاعل :ويوآ تقوآ الس
__________________
( )1الزجء :التيمن والنشاؤو ابلطو.
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 :تموو الساعة يوو اجلمعة ب

قال :قال رسول

لوس الةهء والعوء.

علي
 9ـ يف كتاب اخلوال عن ٍّ
قال :السبغ لنا واألوع لشيعتنا إىل أن قال  :وتموو الميامة يوو اجلمعة.
 11ـ وعن أيب عبع
 :إن يــوو اجلمعــة ســيع األايو إىل قولــه :ومــا مــن ملــك
 11ـ وعــن أيب لبابــة بــن عبــع املنــذر قــال :قــال رســول
ممءب وال سا وال أر وال رايل وال جبال وال بء وال حبء إال وهن يشفمن من يوو اجلمعة أن تموو فيه الساعة.

ََ
َََْ َُ ُ ذ َُ
َ َ ُ َ
ذ
اعة يَ ْو َمئِ ٍذ يتَف ذرقون قـال :إىل اجلنـة والنـار فأمزا
 :ويوآ تقوآ الس
 9 2ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقولـه
ذ َ َُ َ ُ
َ ُ ْ َ ْ َ َُُْ َ
ذ
ون أي يكءمون.
ات فهم ِِف روض ٍة ُيَّب
اَّل
ِ
ين آمنوا َوع ِملوا الر ِ
اْل ِ
َ ْ َ َُُْ َ
ون قيل :يلذذون ابلسـما عـن حيـ بـن أيب ك ـو األوزاعـي أخـربا أبـو احلسـن
 13ـ يف جمما البيان ِِف روض ٍة ُيَّب

عبع

بن د بن أمحع البيهمي قال :أخربا جعي االماو أبو بكء أمحع بن احلس البيهمي قال :وعثنا أبو سـعيع عبـع

امللك بن أيب ع مان الزاهع قال :أخربا أبو احلس علي بن بنعار قال :أخربا جعفء بن د بـن احلسـن المـءابين ( )1قـال:
وعثنا سليمان بن عبع الءمحان العمشمي قال وـعثنا خالـع بـن يزيـع بـن أيب مالـك عـن أبيـه عـن خالـع بـن معـعان عـن أيب
قال :ما من عبع يعخل اجلنـة إال والـس عنـع رأسـه وعنـع رجليـه ثنتـان مـن احلـور العـ
أمامة الباهلي ان رسول
تهنيانه أبوسن وو سعه االنس واجلن ،وليس مبزمار الشيطان ،ولكن بتمجيع وتمعيسه.
يــذكء النــاس فــذكء اجلنــة ومــا فيهــا مــن األزواج والنعــيم ويف المــوو
 14ـ وعــن أيب الــعردا قــال :كــان رســول
أعءا فج ا لءكبته وقال :اي رسول هل
__________________
( )1ويف بعم النسخ الهءابن ابله واملختار هو املوافق لنسخة املوعر.
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يف اجلنة من سا ؟ قال :نعم اي أعءا  ،ان يف اجلنة هنـءا وافتـاه األبكـار مـن كـل بيلـا يتهنـ أب ـواو مل تسـما اخل عـق
مب لها قط ،فذلك أفلل نعم اجلنة ،قال الءاوي :سللغ أاب العردا مب يتهن ؟ قال :ابلتسبيح.
أنـه قـال :جـا نفـء مـن اليهـود إىل النـن
 15ـ يف من ال حيلءه الفميه وروى عن احلسـن بـن علـي بـن أيب طالـل
إىل دـي فـء هـذه اخلمـس الوـلواو يف
فسلله أعلمهم عن مساعل فكـان فيمـا سـلل قـال :أخـربن عـن
 :إن الشـمس عنـع الـزوال اـا ولمـة تـعخل فيهـا إىل
عسة مواقيغ على أمتك يف ساعاو الليل والنهار؟ فمال النـن
فيهــا علــى آدو وكــان مــا بـ مــا أكــل
أن قــال ــلواو عليــه :وامــا ــلوس املهــءب فهــي الســاعة الــذ ب
عليــه ث مثــلس ســنة مــن أايو الــعنيا ،ويف أايو االخــءس يــوو كــللة ســنة مــا بـ العوــء إىل
مـن الشــجءس وبـ مــا ب
هــذه الءكعــاو
العشــا  ،و ــلى آدو ث ـ ث ركعــاو :ركعــة خلطي تــه وركعــة خلطي ــة و ـوا  ،وركعــة لتوبتــه ،فف ــء
ان يسـتجيل ملـن دعـاه فيهـا وهـي الوـلوس
ال ث على أمذ ،وهي السـاعة الـذ يسـتجاب فيهـا الـععا فوعـعين ريب
َ ُْ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َ
َ ُ ْ َ
ون واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
هلل ِحني تمسون و ِحني تر ِبح
الذ أمءين ريب هبا يف قوله :فسبحان ا ِ
َ ُ ْ َ
حان اهلل ح َ
زني
قال :من قال وـ ميسـى ثـ ث مـءاو :فسب
 96ـ يف كتاب ثواب األعمال عن أمو امل من
ِ ِ

ُ ْ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َ ََُ ْ
َ ْ َ ْ َ َ ًّ َ َ ُ ْ ُ َ
اْل َ ْم ُد ِف ذ
ون  ،مل يفته خـو يكـون يف تلـك الليلـة،
ماوات واْلر ِض وع ِشيا و ِحني تظ ِهر
الس
تمسون و ِحني تر ِبحون وه
ِ
ِ
و ءف عنه ليا دءها ومن قال ذلك و يوبح مل يفته خو يكون ذلك اليوو و ءف عنه ليا دءه.
َ ُْ ُ َ
َ ُ ْ َ
زون َوحز َ
زني
هلل ِحززني تمسز
 17ـ يف عـواح الل ــاىل ويف احلــعيا عنـه
ِ
قــال :مــن قــء وـ يوــبح :فسززبحان ا ِ
ُ ْ ُ َ
ون اتايو ال ث إىل «ختءجون» أدرك ما فاته يف يومه ،وان قااا و ميسى أدرك ما فاته ليلته.
تر ِبح

 18ـ يف جواما اجلاما وعن النن

من سءه ان يكال له ابلمفيز األوي
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َ ُ
َ َ َُْ ُ َ
َ
َ ُ ْ َ
ون .
ني ت ْم ُسون إىل قوله :كذلِك َّترج
هلل ِح
فليمل :فسبحان ا ِ
ُْ

ْ

ْ

ُْ

ْ

ْ

ُ َر َ َ َ
ْح ِم َن ال َمير ِ َ
َ :ير ُج ال َ ذ
ْح قـال :خيـءج املـ من
 91ـ يف تفسو علـي بـن إبـءاهيم وقولـه
ِ
ت وَي ِرج الميت ِمن ال ِ
َ
ْ
ُ
َ
َ َْ ُ َ
َُْ
َ ْ َ
ون رد على العهءية.
ْح اْل ْرض َدعد َم ْوتِها َوكذلِك َّترج
من الكافء وخيءج الكافء من امل من وي ِ
 21ـ يف الكايف أمحع بن مهءان عن د بن علي عن موسى بن سـععان عـن عبـع الءمحـان بـن احلجـاج عـن أيب إبـءاهيم
ُْ َْْ َ َْ َ
َ
ْ
ْح اْلرض دعد موتِهزا قـال :لـيس حيييهـا ابلمطـء ،ولكـن يبعـا
 :ي ِ

رجـاال فيايـون العـعل

يف قـول
فتا األر وويا الععل ،وال قامة الععل فيه أنفا يف األر من المطء أربع باوا.
عمـة أيب د
 21ـ يف كتاب كمـال الـعين ومتـاو النعمـة ابسـناده إىل وكيمـة بنـغ د بـن علـي بـن موسـى الءضـا
الـذي
فمال :بيذ الليلة عنعا فانه سـيلع املولـود الكـءمي علـى
اهنا قالغ :كنغ عنع أيب د
احلسن
به األر بعع مو ـا ،فملـغ :ـن اي سـيعي؟ ولسـغ أرى بنـءجس دـي ا مـن أثـء احلبـل ،فمـال :مـن نـءجس
حي
فلخربتـه مبـا فعلـغ ،فتبسـم
ال من ألوها ،قالغ :فوثبغ إليها فملبتهـا هـء الـبطن فلـم أر هبـا أثـء احلبـل ،فعـعو إليـه
ث قال ح :إذا كان وقغ الفجء يةهء لك احلبـل الن م لهـا م ـل أو موسـى مل يةهـء هبـا احلبـل ومل يعلـم هبـا أوـع إىل وقـغ
واحلـعيا طويـل أخـذا منـه موضـا

والد ا ،الن فءعون كان يشق بطون احلباىل يف طلل موسى ،وهذا نةو موسى
احلاجة.
َ
ْ َ ََ ُ
ك ْم ِم ْن تُرا ٍ .
قال عز من قاعلَ :و ِم ْن آياتِ ُِ أن خلق
 22ـ يف كتاب علل الشءاعا ابسناده إىل عبع بن يزيـع بـن سـ و انـه سـلل رسـول

فمـال فـلخربن عـن آدو

مل سى آدو؟ قال :ألنه خلق مـن طـ األر وأدميهـا ،قـال :فـثدو خلـق مـن الطـ كلـه أو مـن طـ واوـع؟ قـال :بـل مـن
الط كله ،ولو خلق من ط واوع ملا عءف الناس بعلهم بعلا ،وكانوا على ـورس واوـعس ،قـال :فلهـم يف الـعنيا م ـل؟
قال :الرتاب فيه ابيم وفيه أولء وفيه أدمء وفيه األرب وفيه
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أمحــء وفيــه أزرا وفيــه عــذب وفيــه ملــح وفيــه خشــن وفيــه لـ وفيــه أ ــهل ،فلــذلك ــار النــاس فــيهم ل ـ وفــيهم خشــن
وفيهم أبيم وفيهم ا فء وأمحء وا هل واسود على ألوان الرتاب ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
ُ ْ َ
َ ْ ُ ُ َْ َ َ َ َ ََْ ُ ْ َ َذ َ َ ْ
َ ْ َ ََ َ ُ ْ ْ َُْ
ْ
َ
قال عز من قاعلَ :و ِم ْن آياتِ ُِ أن خلق لكم ِمن أنف ِسكم أزواجا ِلتسبنوا إِْلها وجعل بينكم مودة ورْحة .
 23ـ يف الكــايف د بــن حيـ عــن أمحــع بــن د عــن علــي بــن احلكــم عــن معاويــة بــن وهــل قــال :سعــغ أاب عبــع
من سءية قع كان أ يل فيها اس ك و من املسـلم فاسـتمبلته النسـا يسـللن عـن
يمول :انوءف رسول
قت هن فعنغ منه امءأس فمالغ :اي رسول ما فعل ف ن؟ قـال :ومـا هـو منـك؟ قـال :أيب ،قـال :امحـعي واسـرتجعي
فمع استشهع ،ففعلغ ذلك فمالغ :اي رسول وما فعل ف ن؟ فمال :ومـا هـو منـك؟ فمالـغ :أخـي فمـال :امحـعي
واسرتجعي فمع استشهع ،ففعلغ ذلك ث قالغ :اي رسول ما فعل ف ن؟ فمال :ومـا هـو منـك؟ قالـغ :زوجـي .قـال:
امحــعي واســرتجعي فمــع استشــهع ،فمالــغ :وا ويلــى فمــال رســول
كله و رأيغ هذه املءأس.
 24ـ أمحع بن د عن معمء بن خ د قال :سعـغ أاب احلسـن

 :مــا كنــغ أ ــن ان املـءأس جتــع بزوجهــا هــذا
يمـول :قـال رسـول

البنـة جاـش :قتـل

خالك محزس قال :فاسـرتجعغ وقالـغ :اوتسـبه عنـع ث قـال اـا :قتـل أخـوك فاسـرتجعغ وقالـغ :اوتسـبه عنـع  ،ث
 :ما يععل الزوج عنع املءأس دي .
قال اا :قتل زوجك فوضعغ يعها على رأسها و ءخغ فمال رسول
 25ـ يف أ ول الكايف أمحع بن إدريس ود بن حي عـن احلسـن بـن علـي الكـويف عـن عبـيس بـن هشـاو عـن عبـع
أنـه قـال :إن االمـاو إذا ابوـء إىل الءجـل عءفـه وعـءف لونـه ،وان سـا ك مـه مـن خلـة
بن سليمان عـن أيب عبـع
واعط عءفه وعءف ما هو ،ان

َْ
يمولَ :وم ْن آياتُ َخلْ ُق ذ
ماوات َواْل ْر ِض َو
الس
ِ
ِِ
ِ
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ُ َْ

َْ

َ
ْ
ُ ْ ذ
َ ُ ْ
زك تايو للعـامل وهـم العلمـا فلـيس يسـما دـي ا مـن األمـء ينطـق بـه إال
اخ ِتلف أل ِسزن ِتكم َوألزوانِكم إِن ِِف َل ِ

عءفه :اج أو هالك ،فلذلك ايبهم ابلذي ايبهم ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
قال :كفي الوىل األلبـاب خبلـق الـءب املسـخء وملـك الـءب المـاهء ،إىل قولـه :ومـا
 26ـ وابسناده إىل أيب جعفء
انطلق به ألسن العباد وما أرسل به الءسل وما انزل على العباد دلي على الءب.

يف الءد على العهءيـة :أتمـل اي مفلـل مـا أنعـم
 27ـ يف توويع املفلل بن عمء املنمول عن أيب عبع الوادا
تمعسغ أساؤه به على اونسان من هذا النطق الذي يعـرب بـه عمـا يف ضـموه ومـا خيطـء بملبـه ونتيجـة فكـءه ،بـه يفهـم
ألــوه مــا يف نفســه ( )1ولــوال ذلــك كــان مبنزلــة البهــاعم املهملــة الــذ ال ختــرب عــن نفســها بشــي  ،وال تفهــم عــن خمــرب دــي ا،
وكذلك الكتابة الذ هبا تفيع اخبار املاض للباق  ،واخبار البـاق لآلتـ  ،وهبـا جتلـع الكتـل يف العلـوو واتداب وألوهـا،
وهبــا حيفــظ اونســان ذكــء مــا اــءى بينــه وبـ ألــوه مــن املعــام و واحلســاب ،ولوالهــا ال نمطــا اخبــار بعــم االزمنــة عــن
بعم ،واخبار الهاعب عن أوطاهنم ،ودرسغ العلوو وضاعغ اتداب ،وعةم ما يعخل علـى النـاس مـن اخللـل يف أمـورهم
ومعام م ،وما حيتاجون إىل النةء فيه من أمء دينهم وما روى ام ا ال يسعهم جهله ،ولعلـك تةـن اهنـا ـا خيلـص إليـه
ابحليلة والفطنة ،وليسغ ا أعطيه اونسان من خلمه وطباعه ،وكذلك الك و امنا هو دـي يوـطلح عليـه النـاس فيجـءي
بيــنهم ،واــذا ــار خيتلــة يف األمــم املختلفــة أبلســن خمتلفــة وكــذلك الكتابــة ككتابــة العــءيب والس ـءايين والع ـرباين والءومــي
وألوها من سايء الكتابة الذ هي متفءقة يف األمم امنا ا طلاوا عليها كما ا طلاوا على الك و ،فيمال ملـن ادعـى ذلـك
ان اونسان وان كان له يف األمءين ليعا فعل أو ويلة
__________________
( )1ويف نسخة الباار« :وبه يفهم عن ألوه ما يف نفسه».
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فان الشي الذي يبلـغ بـه ذلـك الفعـل واحليلـة عطيـة وهبـة مـن

يف خلمـه ،فانـه لـو مل يكـن لـه لسـان مهيـل للكـ و

وذهن يهتعى به ل مور مل يكن ليتكلم أبعا ،ولو مل يكن له كة مهياس وأ ـابا للكتابـة مل يكـن ليكتـل أبـعا واعتـرب ذلـك
مــن البهــاعم الــذ ال ك ـ و اــا وال كتابــة فا ــل ذلــك فطــءس البــاري جــل وعــز ومــا تفلــل بــه علــى خلمــه فمــن دــكء أثيــل
ََ ْ َ
ِن َعن الْعالَم َ
ك َف َر فَإ ذن َ
اهلل َغ ٌّ
ني .
ومن
ِ
ِ
ِ
ِ

 28ـ يف بوـاعء الــعرجاو أمحــع بــن د عــن علــي بــن احلكــم عـن محـاد بــن عبــع الهـءا عــن معتــل انــه أخــربه ان أاب
احلســن االول مل يكــن يــءى لــه ولــع فــل ه يومــا إســاق ود أخ ـواه وأبــو احلســن يــتكلم بلســان لــيس بعــءيب ،فجــا أل ـ و
سم يب ( )1فكلمه بلسانه ،فذهل فجا بعلي ابنـه فمـال وخوتـه :هـذا علـي إبـين فلـموه إليـه واوـعا بعـع واوـع فمبلـوه ث
كلم اله و بلسانه ،فذهل به ث تكلم بلسان ألو ذلك اللسان ،فجا أل و اسود فكلمه بلسانه ،فذهل فجـا إببـءاهيم
فمــال :هــذا إبـءاهيم إبــين فكلمــه بكـ و ،فاملــه فــذهل بــه فلــم يــزل يــععو به ـ و بعــع ألـ و ويكلمهــم وـ جــا خبمســة
أوالد ،والهلمان خمتلفون يف أجناسهم وألسنتهم.
أل مـي وكـان سـم بيا قـال :فءجـا الهـ و
 29ـ د بن عيسى عن علي بن مهزاير قال :أرسلغ إىل أيب احلسـن
إىل متعجبا فملغ :له ما لك اي ب ؟ قال :كية ال أتعجل؟! ما زال يكلمين ابلسـم بية كلنـه واوـع منـا فةننـغ انـه امنـا
دار بينهم.
 31ـ أمحع بن د عن أيب الماسم وعبع بن عمءان عن د بن بشـو عـن رجـل عـن عمـار السـاابطي قـال :قـال ح
 :اي عمــار «أبــو مســلم و للــه وكســا فكســاه مســطورا» قلــغ :جعلــغ فــعاك مــا رأيــغ نبطيــا أفوــح
أبــو عبــع
منك ،فمال :اي عمار وبكل لسان.
 31ـ وروى عن يعموب بن يزيع عن ابن أيب عمو وعن بعـم رجالـه عـن أيب عبـع
بن علي لواو عليهما وعلى آابعهما أنه قال :ان
__________________
( )1السلمل :جيل من الناس.
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يءفـا احلـعيا إىل احلسـن

ت مــعينت إوــعامها ابملشــءا واالخــءى ابملهــءب ،عليهمــا ســور مــن وعيــع وعلــى كــل معينــة ألــة ألــة موـءاع ذهــل،
وفيهــا ســبعون ألــة ألــة لهــة يــتكلم كــل لهــة خبـ ف لهــة ــاوبه ،وأا أعــءف ليــا اللهــاو ،ومــا فيهمــا ومــا بينهمــا ومــا
عليهما وجة ألوي واحلس أخي.
فمـال :فـلخربن عـن آدو
 32ـ يف كتاب علل الشءاعا ابسناده إىل عبع بن يزيع بن س و انه سلل رسـول
مل سى آدو؟ قال :ألنه من ط األر وأدميها ،قال :فثدو خلـق مـن الطـ كلـه أو مـن طـ واوـع؟ قـال :بـل مـن الطـ
كله ولو خلـق مـن طـ واوـع ملـا عـءف النـاس بعلـهم بعلـا ،وكـانوا علـى ـورس واوـعس قـال :فلهـم يف الـعنيا م ـل؟ قـال:
الرتاب فيه أبيم وفيه أخلء وفيه أدمء وفيـه أألـرب وفيـه أمحـء وفيـه أزرا وفيـه عـذب وفيـه ملـح وفيـه خشـن وفيـه لـ وفيـه
أ هل فلذلك ار الناس فـيهم لـ وفـيهم خشـن وفـيهم أبـيم وفـيهم أ ـفء وأمحـء وا ـهل واسـود علـى ألـوان الـرتاب،
واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 33ـ وابســناده إىل ســهل بـن زايد األدمــي قــال :وــعثنا عبــع العةـيم بــن عبــع احلسـ قـال :سعــغ علــي بــن إلمـع
يمول :عاش نول ألف وعسماعة سنة وكان يوما يف السفينة اعما فهبغ الءيح فكشفغ عورتـه فلـاك
العسكءي
وهنامها عن اللاك ،وكان كلما ألطى ساو دي ا تكشـفه الـءيح كشـفه وـاو وايفـا فانتبـه
واو وايفا فزجءمها ساو
يــعه إىل الســما يــععو ويمــول:
فــءآهم وهــم يلــاكون ،فمــال :مــا هــذا؟ فــلخربه ســاو مبــا كــان ،فءفــا نــول
نــول
أللهم ألو مـا ـلل وـاو وـ ال يولـع لـه ولـع إال السـودان ،أللهـم ألـو مـا ـلل ايفـا فهـو مـا ـلبيهما فجميـا
السـودان ويــا كـانوا مــن وـاو ،وليــا الـرتك والســمالل واجـوج ومــلجوج والوـ مــن ايفـا ويــا كـانوا ،وليــا البــيم
سواهم من ساو ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
َ ْ
َ ُ ُ ْ ذْ َ ذ
هار .
قال عز من قاعل :و ِمن آياتِ ُِ منامكم بِاللي ِل واه ِ
 34ـ يف توويــع املفلــل بــن عمــء املنمــول عــن الوــادا جعفــء بــن د
النوو الذي فيه راوة البعن وإلاو
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يف الــءد علــى العهءيــة :والكــءى يمتلــي

قواه ( )1إىل أن قال

 :وكذلك لو كان امنا يوو إىل النوو ،ابلتفكء يف واجته إىل راوـة البـعن وإلـاو قـواه كـان عسـى

أن يت اقل عن ذلك فيعفعه و ينهك بعنه (.)2
يمــول :قــال رســول
 35ـ يف كتــاب علــل الشـءاعا ابســناده إىل يعمــوب بــن دــعيل قــال :سعــغ أاب عبــع
 :يف ب ـ آدو ث مثــلس وســت عءقــا مثــانون ومــلس متاءكــة ومثــانون ومــلس ســاكنة ،فلــو ســكن املتاــءك مل يــنم ،أو ــءك
إذا أ بح قال :احلمع ت رب العـامل ك ـوا علـى كـل وـال ث مثـلس وسـت مـءس .وإذا

الساكن مل ينم ،فكان رسول
أمسى قال م ل ذلك.
أبمـء أبيـه
جميبـا للخلـء
 36ـ يف كتاب كمال العين ومتاو النعمة وعيا طويل يمول فيه احلسـن بـن علـى
أمو امل من ـلواو عليـه وقـع سـلله عـن مسـاعل :أمـا مـا سـللغ عنـه مـن أمـء اونسـان إذا او أيـن تـذهل رووـه فـان
بـءد تلـك الـءول علـى
رووه متعلمة ابلءيح ،والءيح متعلمـة اباـوا إىل وقـغ مـا يتاـءك ـاوبها لليمةـة ،فـان اذن
اوبها جذبغ تلك الءول الءيح وجذبغ تلك الءيح ااوا  ،فءجعغ الـءول فلسـكنغ يف بـعن ـاوبها ،وان مل اذن
بءد تلك الءول على اوبها جذب ااوا الءيح فجذبغ الءيح الءول فلم تءد على اوبها إىل وقغ ما يبعا.
يف جـاما
من خـرب الشـامي ومـا سـلل عنـه أمـو املـ من
 37ـ يف عيون األخبار يف ابب ما جا عن الءضا
ـلواو عليـه :النـوو علـى
الكوفة وعيا طويـل :وفيـه :وسـلله عـن النـوو علـى كـم وجـه هـو؟ فمـال أمـو املـ من
 ،وامل منون ينامون على
أربعة أ ناف :األنبيا تناو على أقفيتها مستمبلة وأعينها ال تناو متوقعة لووى رهبا
__________________
( )1الكءى :السهء .واجلماو .الءاوة.
( )2هنكته احلمى :هزلته وجهعته وهنكه :أللبه .ويف الباار «فيعمهه» بعل «فيعفعه» وحيتمل التواية.
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مييــنهم مســتمبل المبلــة ،وامللــوك وأبنا هــا علــى اعلهــا ليســتمء أو مــا اكلــون ( )1وإبلــيس وإخوانــه وكــل جمنــون وذو عاهــة
ينامون على وجوههم منبطا (.)2
 38ـ يف كتاب اخلوال عن جابء بـن عبـع قـال :قـال رسـول
إايك وك ءس النوو ابلليل فان ك ءس النوو ابلليل تع الءجل فموا يوو الميامة.
قال :لعن رسول

 39ـ عن أيب احلسن
ووعه.
 41ـ فيما أو ى به النن عليا
 41ـ فيمـا علـم أمـو املـ من

قالـغ أو سـليمان بـن داود

لسـليمان:

ث  :االكل زاده ووـعه والءاكـل الفـ س ووـعه والنـاعم يف بيـغ

 :والءجل يناو ووعه.
 :اي علي ث ث يتخوف منهن اجلنون إىل قوله
أ ـاابه مـن االربعمـلس ابب إذا او أوـعكم فليلـا يـعه اليمـ ـغ خـعه األميـن،

فانــه ال يــعرى أينتبــه مــن رقعتــه أو ال .ال ينــاو الءجــل علــى احملجنــة ( )3ال ينــاو الءجــل علــى وجهــه ،ومــن رأيتمــوه اعمــا علــى
وجهــه فــانتبهوه وال تــععوه إذا أراد أوــعكم النــوو فليلــا يــعه اليمـ ــغ خــعه األميــن وليمــل :بســم وضــعغ جنــن ت
على ملة إبءاهيم ودين د ووالية من افرت طاعته ،ما دا كان وما مل يشل مل يكن فمـن قـال ذلـك وفـظ مـن اللـص
بـه عسـ ألـة ملـك
املهو وااـعو ،واسـتهفءو لـه امل عكـة ،مـن قـءأ قـل هـو أوـع وـ اخـذ ملـجعه وكـل
حيءسونه ليلته .فاذا أراد أوعكم النوو ف يلـعن جنبـه علـى األر وـ يمـول :أعيـذ نفسـي وديـين وأهلـى ومـاح وخـواتيم
عملــي ومــا رزقــين ريب وخ ـولين ( )4بعــزس وعةمــة وجــربوو وســلطان ورمحــة ورأفــة وألف ـءان وقــوس
وبمعرس على مـا يشـا مـن دـء السـامة وااامـة
وقعرس وج ل وبونا وأركان وجبما وبءسول
ومن
__________________
( )1استمءأ الطعاو :استطابه وععه ووجعه مءي ا.
( )2بطاه على وجهه أي ألماه على وجهه فانبطح.
( )3احملجنة :العوا املنعطفة الءأس.
( )4خوله ماال :أعطاه إايه متفل وملكه إايه.

179

دــء اجلــن واالنــس ومــن دــء مــا يــعب يف األر ومــا خيــءج منهــا ومــا ينــزل مــن الســما ومــا يعــءج فيهــا ،ومــن كــل دابــة ريب
آخــذ بنا ــيتها ،إن ريب علــى ـءاا مســتميم وهــو علــى كــل دــي قــعيء وال وــول وال قــوس إال ابت العل ـي العةــيم ،فــان
 ،إذا انتبـه أوـعكم مـن نومـه فليمـل :ال
وبذلك أمـء رسـول
كان يعوذ هبا احلسن واحلس
رسول
إله إال احلليم الكءمي احلي الميـوو وهـو علـى كـل دـي قـعيء سـباان رب النبيـ والـه املءسـل وسـباان رب السـمواو
السبا وما فيهن ورب األرض السبا ومـا فـيهن ورب العـءش العةـيم واحلمـع ت رب العـامل  ،وإذا جلـس مـن نومـه فليمـل
قبل أن يموو :وسن وسن الءب من العباد ،وسن الذي هو وسن مذ كنغ ،وسن ونعم الوكيل.
قــال :ثـ ث خوــال فــيهن املمــغ مــن تعــاىل :نــوو مــن ألــو ســهء ،وضــاك مــن ألــو
 42ـ عــن أيب عبــع
عجل ،وأكل على الشبا.
َْ

َ

َ

 40ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم َوم ْن آياتُ أ ْن َت ُق َ
وآ ذ
الس ُ
ماء َواْل ْر ُض بِأ ْم ِر ِه قال :يع السما واألر هاهنا.
ِ
ِِ
وــعيا طويــل يمــول فيــه :وقــوو و ــفوس
 44ـ يف كتــاب التوويــع ابســناده إىل ونــان بــن ســعيء عــن أيب عبــع
ُْ َ ٌ
َُ
هلل َمَلولزة وقـوو و ـفوه ابلـءجل فمـالوا :وضـا رجلـه علـى ـخءس بيـغ املمـعس فمنهـا ارتمـى إىل
بيـعين فمـالوا يد ا ِ

الســما  ،وو ــفوه ابألامــل فمــالوا :إن دا قــال :إين وجــعو بــءد أاملــه علــى قلــن ،فلم ــل هــذه الوــفاو قــالَ :ر ر
ْ
َ ذ َ ُ َ
ون يمـول :رب امل ـل األعلـى عمـا بـه م لـوه وت امل ـل األعلـى الـذي ال يشـبهه دـي  ،وال يو ـة وال
ال َع ْر ِش عما ي ِرف

يتوهم فذلك امل ل األعلى.
 45ـ يف عيـون األخبـار ابسـناده إىل ايسـء اخلــادو عـن أيب احلسـن علـي بـن موسـى الءضـا

قـال :قـال رســول

 :اي علـ ـي أن ــغ وج ـ ـة وأن ــغ ابب وأن ــغ الطءي ــق إىل  ،وأن ــغ النب ــل العة ــيم وأن ــغ الو ـ ـءاا
لعلـ ـي
املستميم ،وأنغ امل ل األعلى ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 46ـ ويف عيون األخبار أيلا يف الزايرس اجلامعة جلميا االعمة

181

املنمولة عن اجلواد

 :الس و على أعمة ااعى إىل قوله :وورثة األنبيا وامل ل األعلى.

فينـا خطيبـا فمـال يف آخـء خطبتـه :نحـن كلمـة التمـوى وسـبيل
 47ـ عن عبع بـن العبـاس قـال :قـاو رسـول
ااعى وامل ل األعلى واحلجة العةمى والعءوس الوثمى ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
َ
َ
َ
ُ ْ َ ْ
ْ َُْ
َ َ َ ُ َ
ُ
زن مزا َملبزتْ
زم م ْ
ك ْ
َض َ لك ْم َمثل ِمن أنف ِسزكم هزل ل
 48ـ يف تفسو علي بـن إبـءاهيم فامـا قولـه
ِ

َْ ُ ُ ْ ْ ُ
ََْ ُ
ْ
َ
َ
أيمانكم ِمن ِشَء ِِف ما رزقناكم فانه كان سبل نزواـا ان قءيشـا والعـءب كـانوا إذا وجـوا يلبـون ،وكانـغ تلبيـتهم:

لبيــك أللهــم لبيــك لبيــك ال د ـءيك لــك لبيــك إن احلمــع والنعمــة لــك وامللــك ال د ـءيك لــك وهــي تلبيــة إب ـءاهيم واألنبيــا
 ،فجــا هم إبلــيس يف ــورس دــيخ فمــال اــم :ليســغ هــذه بتلبيــة أس ـ فكم ،قــالوا :ومــا كنــغ تلبيــتهم؟ قــال :كــانوا
() 1
يمولــون :أللهــم لبيــك ال دـءيك لــك إال دـءيك هــو لــك ،فتفــءا قـءيش مــن هــذا المــول فمــال اــم إبلــيس :علــى رســلكم
و آتــي على آخء ك مي ،فمالوا :وما هو؟ فمال :إال دءيك هو لك متلكه ومـا ميلـك ،أت تـءون أنـه ميلـك الشـءيك ومـا
أنكــء ذلــك علــيهم وقــال :هــذا
رس ـوله
ملكــه؟ فءض ـوا بــذلك وكــانوا يلبــون هبــذا ق ـءيش خا ــة ،فلمــا بعــا
َ
ْ َُْ
َ َ َ َ ُ ْ ََ
ََ َ ْ ْ ُ ُ
ُ ْ َ ْ َ ُ
ك ْم م ْ
زم م ْ
ك ْ
زن ُ َ
ِش َ
َء ِِف مزا
مزان
ي
أ
زت
ب
ل
م
مزا
زن
ل
زل
ه
م
ك
س
ف
:
دءك فـلنزل
ِ
ِ
َض لكم مثل ِمن أن ِ
ْ

ََْ

ُ
ناك ْم فأنتُ ْم ِفي ُِ َس ٌ
واء أي لرتضـون أنـتم فيمـا متلكـون أن يكـون لكـم فيـه دـءيك وإذا مل تءضـوا أنـتم أن يكـون لكـم
َر َزق
فيما متلكوه دءيك فكية تءضون أن جتعلوا إىل دءيكا فيما أملك.
ََ ْ َ ْ َ َ
كل ر
ين َح ِنيفزا أي طـاهءا أخـربا احلسـ ابـن د عـن املعلـى بـن د عـن د بـن
ُل
 49ـ وقولـه
 :فأ ِقم وجه ِ ِ
َ
َ ْ َ َْ َ
كل ر
ين
ُل
 :فأ ِقم وجه
يف قولـه
لهور عن جعفء بن بشو عن علي بن أيب محزس عن أيب بوو عن أيب جعفـء
ِ
ِ

َح ِنيفا قال :هي الوالية.
__________________

( )1الءسل ـ ابلكسء ـ :الءفق والت دس يمول ات عوا وال تعجلوا.
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 51ـ أخربا أمحع بن إدريس عن أمحع بن د بن سنان عن محاد ابن ع مان الناب وخلة بـن محـاد عـن الفلـيل بـن
عن أيب عبـع

يف قـول

َ َ ْ َ َْ َ
َ
ر
يزن ح ِنيفزا قـال :يمـيم يف الوـلوس وال
 :فزأقِم وجهزك لُِل ِ

يسار وربعي بن عبع
يلتفغ ميينا وال اال.
 51ـ يف أ ــول الكــايف علــي بــن إبـءاهيم عــن ــاحل بــن الســنعي عــن جعفــء بــن بشــو عــن علــي بــن أيب محــزس عــن أيب
ََ ْ َ ْ َ َ
َ
ر
ين ح ِنيفا قال :هي الوالية.
يف قوله تعاىل :فأقِم وجهك لُِل ِ

بوو عن أيب عبع
 52ـ يف ذيل األوكاو علي بن احلسن الطاطءي عن د بن أيب محزس عن ابـن مسـكان عـن أيب بوـو عـن أيب عبـع
ََ ْ َ ْ َ َ
َ
ر
ين ح ِنيفا قـال :قلـغ :أمـءه أن يمـيم وجهـه للمبلـة لـيس فيـه
قال :سللته عن قول
 :فأقِم وجهك لُِل ِ
دي من عبادس األو ن.
قــال:

 53ـ يف أ ـول الكـايف علـي بـن إبـءاهيم عـن أبيـه عـن ابــن أيب عمـو عـن هشـاو بــن سـامل عـن أيب عبـع
َ
ْ َ َ
هلل الذِت َف َط َر ذ
اها َ َعليْها قال :التوويع.
قلغِ :فطرت ا ِ ِ
قـال :ســللته عــن
 54ـ علـي بــن إبـءاهيم عــن د بـن عيســى عـن يــونس عـن عبــع بـن ســنان عـن أيب عبــع
ذ

َ

َ

ْ َ َ
هلل الِت ف َط َر ذ
اها َ َعليْها ما تلك الفطءس؟ قال :هي اوس و فطءهم
قول
ِ :فطرت ا ِ ِ
على التوويع قال :ألسغ بءبكم وفيه امل من والكافء.
 55ـ د بن حي عن أمحع بـن د عـن ابـن إلبـوب عـن علـي بـن رائب عـن زرارس قـال :سـللغ أاب عبـع
َ
ْ َ َ
هلل الذِت َف َط َر ذ
اها َ َعليْها قال :فطءهم ليعا على التوويع.
قول
ِ :فطرت ا ِ ِ

و أخذ مي ـاقهم
عـن

قـال :سـللته عـن قـول
 56ـ علي بن إبءاهيم عن أبيه عـن ابـن أيب عمـو عـن ابـن أذينـة عـن زرارس عـن أيب ـ جعفـء
َْ َ َْ
ُ َ َ ذ َ َْ ُ ْ
َ
هلل قـال:
ْش ِكني بِ ُِ قال :احلنيفية من الفطءس الذ فطء الناس عليهـا ال تب ِديل ِْلل ِق ا ِ
 :حنفاء ِ ِ
ّلِل غري م ِ
َ
ُ
َ ْ َ َ َ ُّ َ
ََ ْ ُ ُ
ْ َ
زور ِه ْم َ رر ذيزتَ ُه ْم
فطءهم على املعءفة به ،فمـال زرارس وسـللته عـن قـول
زِن آدآ ِمزن ظه ِ
 :و ِإَ أخزذ ربزك ِمزن ب ِ
َْ

َْ

ََ

ُ

ُ ْ ْ ُ َر ُ
َ ُ
ك ْم قالوا بَىل قال :أخءج من هء آدو ذريته إىل يوو
َوأش َهده ْم َلَع أنف ِس ِهم ألست بِرب
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الميامة فخءجوا كالـذر فعـءفهم وأراهـم نفسـه ولـوال ذلـك مل يعـءف أوـع ربـه ،وقـال :قـال رسـول

 :كـل مولـود يولـع

على الفطءس يع على املعءفة ابن
ُ
اهلل .
 57ـ علي بن إبءاهيم عن أبيه عن ابن فلـال عـن أيب ليلـة عـن د احللـن عـن أيب عبـع

:

َ َْ
َ َ ْ َ ََْ ُ ْ َ ْ َ َ
َ
ذ
اْل ْر َض َْلَ ُقزولُنذ
زماوات و
خالمه وكـذلك قولـه :ول ِِئ سأِلهم من خلق الس
ِ

ذ

َ

َ

يف قـول

ْ َ َ
هلل الِت ف َط َر ذ
اها َ َعليْها قال :فطءهم على التوويع.
فِطرت ا ِ ِ
 58ـ د بن حي عن أمحع بن د بن عيسى عن احلسن بن إلبوب عن احلس بن نعـيم الوـااف قـال :قلـغ أليب
 :مل يكــون الءجــل عنــع م منــا قــع ثبــغ لــه االميــان عنــعه ث ينملــه بعــع مــن االميــان إىل الكفــء؟ قــال:
عبــع
هــو العــعل امنــا دعــا العبــاد إىل االميــان بــه ال إىل الكفــء ،وال يــععو أوــعا إىل الكفــء فمــن آمــن ابت ث
فمــال :إن

من االميان إىل الكفء ،قلغ لـه :فيكـون الءجـل كـافءا قـع ثبـغ لـه الكفـء عنـع
ثبغ له االميان عنع مل ينمله
خلـق النـاس كلهـم علـى الفطـءس الـذ فطـءهم عليهـا
ث ينمله بعع ذلـك مـن الكفـء إىل االميـان؟ قـال :فمـال :إن
الءسل يععو العباد إىل االميان بـه ،فمـنهم مـن هـعى ومـنهم
ال يعءفون امياا بشءيعة وال كفءا جباود ،ث بعا
من مل يهعه.
 59ـ يف تفسو علي بـن إبـءاهيم وـعثنا احلسـ بـن علـي بـن زكـءاي قـال :وـعثنا اايـ م بـن عبـع الءمـاين قـال :وـعثنا
ذ َ
ْ َ
هلل ال ِِت ف َط َر
علي بن موسى الءضا عن أبيه عن جعه عن أبيه د بن علـي ـلواو علـيهم يف قولـه
ِ :فط َرت ا ِ
َ
ذ
اها َ َعليْها قال :هو ال إله إال إلمع رسول علي أمو امل من وح إىل هاهنا التوويع.
 61ـ يف بواعء العرجاو أمحع بن موسى عن احلس بن موسـى اخلشـاب عـن علـي بـن وسـان عـن عبـع الءمحـان بـن
َ
ْ َ َ
هلل الذِت َف َط َر ذ
اها َ َعليْها قـال :فمـال :علـى التوويـع ود رسـول
ك ـو عـن أيب عبـع
يف قولـهِ :فطرت ا ِ ِ
.
وعلى أمو امل من
 61ـ يف كتاب التوويع أيب

قال :وعثنا سعع بن عبع

عن أمحع بن
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د بن عيسى عن د بن سنان عن الع بن فليل عن أيب عبع
ذ

َ

َ

قـال :سـللته عـن قـول

ْ َ
هلل
فِط َرت ا ِ

الِت ف َط َر ذ
اها َ َعليْها قال :على التوويع.
ِ
 62ـ وــعثنا د بــن احلســن بــن أمحــع بــن الوليــع رضــى عنــه قــال :وــعثنا د بــن احلســن الوــفار عــن إبـءاهيم بــن
ذ َ
ْ َ
هلل ال ِِت ف َط َر
يف قولـه
هادم ويعموب بن يزيع عن ابن فلال عن بكو وزرارس عن أيب عبع
 :فِط َرت ا ِ
َ

ذ
اها َ َعليْها قال :فطءهم على التوويع.
 63ـ وــعثنا د بــن احلســن بــن أمحــع بــن الوليــع رضــى عنــه قــال :وــعثنا د ابــن احلســن الوــفار عــن علــي بــن
:
يف قــول
وســان الواســطي عــن احلســن بــن يــونس عــن عبــع الــءمحن مــوىل أيب ـ جعفــء عــن أيب عبــع
َ
ْ َ َ
هلل الذِت َف َط َر ذ
اها َ َعليْها قال :على التوويع ود رسول وعلى أمو امل من .
ِفطرت ا ِ ِ

 64ـ أيب قـال :وـعثنا سـعع بـن عبـع عـن أمحـع بـن د عـن أبيـه عـن عبـع بـن املهـوس عـن ابـن مسـكان عـن
َ
ْ َ َ
هلل الذِت َف َط َر ذ
اها َ َعليْهزا قـال:
 :أ ـلاك قـول
زرارس قال :قلغ أليب جعفـء
يف كتابـهِ :فطرت ا ِ ِ
فطـءهم علـى التوويــع عنـع املي ـاا وعلــى معءفـة انــه رهبـم ،قلـغ :وخــاطبوه؟ قـال :فطلطــل رأسـه ث قـال :لـوال ذلـك مل يعلمـوا
من رهبم وال رازقهم.
 65ـ وــعثنا أبــو أمحــع الماســم بــن د بــن أمحــع السـءاج اامــعاين قــال :وــعثنا أبــو الماســم جعفــء بــن د بــن إبـءاهيم
السءنعيى قال :وعثنا أبو احلسن د بن عبع بن هارون الءديع حبلل قال :وعثنا د بن آدو بـن أيب إايس قـال ابـن
 :ال تلءبوا أطفالكم على بكـاعهم فـان بكـا هم أربعـة أدـهء دـهادس أن
أيب اديل عن ابن عمء قال :قال رسول
 ،واربعة الععا لوالعيه.
ال إله إال  ،واربعة أدهء الولوس على النن
 66ـ وــعثنا علــي بــن أمحــع بــن د بــن عمـءان الــعقاا رضــى عنــه قــال :وــعثنا د ابــن أيب عبــع الكــويف قــال:
وــعثنا د بــن إساعيــل الربمكــي قــال :وــعثين علــي بــن العبــاس قــال :وــعثين جعفــء بــن د األدــعءي عــن فــتح بــن يزيــع
اجلءجاين قال :
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كتبغ إىل أيب احلسن الءضا

أسلله عن دي من التوويع فكتل إىل خبطه قال جعفء :وان فتاـا اخـءج إىل الكتـاب

فمءأته خبـط أيب احلسـن  :بسـمميحرلا نمحرلا هللا  احلمـع ت امللهـم عبـاده احلمـع وافطـءهم علـى معءفـة ربوبيتـه واحلـعيا
طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 67ـ يف روضــة الكــايف علــي بــن إب ـءاهيم عــن أبيــه عــن أمحــع بــن د بــن أيب نوــء عــن أابن بــن ع مــان عــن إساعيــل
ابلتوويع واوخ ة وخلـا األنـعاد ،وهـو

قال :كانغ دءيعة نول لى عليه أن يعبع
اجلعفي عن أيب جعفء
الفطءس الذ فطء الناس عليها ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 68ـ علي بن إبءاهيم عن أبيه وععس من أ اابنا عن سهل بن زايد ليعا عـن احلسـن بـن إلبـوب عـن إبـءاهيم بـن أيب
يمــول إن إب ـءاهيم ــلى عليــه كــان مولــعه بكــوثى راب ( )1وكــان أبــوه مــن
زايد الكءخــي قــال :سعــغ أاب عبــع
أهلهــا ،وكانــغ أو إبـءاهيم وأو لــوا ســارس وورقــة (ويف نســخة رقيــة) أختـ  ،ومهــا ابنتـ ل وـ وكــان االوـ نبيــا منــذرا ومل
اخللـق عليهـا وـ هـعاه تبـارك
يكن رسوال ،وكـان إبـءاهيم ـلى عليـه يف دـبيبته ( )2علـى الفطـءس الـذ فطـء
وتعاىل إىل دينه واجتباه ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
ُ

َ
َ
اكن ذ ُ ذ
زدة اتيـة
واح
يف قولـه :
 69ـ يف تفسو العيادي عن مسععس عن أيب عبـع
اهزا أمزة ِ
وذكء وعي ا طوي ويف آخءه قلغ :أفل ل كانوا قبل النبي أو على هعى؟ قال :مل يكونوا علـى هـعى كـانوا علـى فطـءس
َ ْ َ ْ َْ
زِئ لزم يه ِ
الذ فطءهم عليها ال تبعيل خللق  ،ومل يكونوا ليهتعوا و يهعيهم أما تسما لمول إبءاهيم :ل ِ
زد ِ
َ ر ََ ُ َ ذ َ َْ ْ ذ
الضالر َ
ني أي اسيا للمي اا.
رِّب ْلكونن ِمن القوآِ

__________________

( )1اسم موضا وعن احلموي أنه قال مها قءيبتان وبينهما تلول من رماد يمال اهنا رماد النار الذ أو قعها منءود الوءاقه.
( )2أي يف وعاثته على الفطءس أو التوويع أي كان مووعا مبا آ ه من العمل واامة و جعله نبيا وآ ه امللك.
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 71ـ يف إلاسـن الربقـي عنـه عـن أبيـه عـن علـي بـن النعمـان عـن عبـع

بـن مسـكان عـن زرارس قـال :سـللغ أاب جعفـء

َ
ْ َ َ
هلل الذزِت َف َطز َر ذ
اهزا َ َعليْهزا قـال :فطـءهم علـى معءفتـه انـه رهبـم ،ولـوال ذلـك مل
عـن قـول
 :فِطرت ا ِ ِ
يعلموا إذا س لوا من رهبم ومن رازقهم.
 71ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وعثين أيب عن ابن أيب عمو عن ع مان بن عيسى ومحاد بن ع مـان عـن أيب عبـع

قــال :ل ـما بويــا أليب بكــء واســتماو لــه األمــء علــى ليــا املهــاجءين واألنوــار بعــا إىل فــعك مــن أخــءج وكيــل فاطمــة
وأخءجـغ
منها فجا و فاطمـة إىل أيب بكـء فمالـغ :اي أاب بكـء منعتـين مواثـي مـن رسـول
بنغ رسول
؟ فمـال اـا :هـا علـى ذلـك دـهودا ،فجـا و أبو أميـن فمالـغ:
وكيلي من فعك وقـع جعلهـا إىل رسـول أبمـء
 ،فمالــغ :أنشــعك اي أاب بكــء ألســغ تعلــم أن رســول
ال أدــهع و ـ أوــت اي أاب بكــء عليــك مبــا قــال رســول
وآو ذا المـء ومـه فجعـل
قال :أو أمين امـءأس مـن أهـل اجلنـة؟ قـال :بلـى ،قالـغ :فادـهع ابن أووـى إىل رسـوله
فــعك لفاطمــة أبمــء وجــا علــى فشــهع مب ــل ذلــك فكتــل اــا كتــااب ودفعــه إليهــا ،فــعخل عمــء فمــال :مــا هــذا الكتــاب؟
فمال أبو بكء :إن فاطمة ادعغ يف فـعك ودـهعو اـا أو أميـن وعلـي فكتبـغ اـا بفـعك ،فلخـذ عمـء الكتـاب مـن فاطمـة
فمزقه وقال :هـذا يف املسـلم  ،وقـال :أوس بـن احلـع ن وعاعشـة ووفوـة يشـهعون علـى رسـول أنـه قـال :اا معادـء
األنبيا ال نورث ما تءكناه ـعقة ،و إن عليـا زوجهـا اـء إىل نفسـه وأو أميـن فهـي امـءأس ـاحلة لـو كـان معهـا ألوهـا لنةـءا
إىل أيب بكــء وهــو يف املســجع
مــن عنــعها ابكيــة وزينــة ،فلمــا كــان بعــع هــذا جــا علــى
فيــه ،فخءجــغ فاطمــة
وقع ملكته يف ويـوس رسـول
وووله املهاجءون واألنوار ،فمال :اي أاب بكء مل منعغ فاطمة من مواثها من رسول
جعل اا واال ف وـق اـا فيـه ،فمـال
؟ فمال أبو بكء :هذا يف املسلم فان أقامغ دهودا أن رسول
أمو امل من ـلواو عليـه :كـم فينـا خبـ ف وكـم يف املسـلم ؟ قـال :ال قـال :فـان كـان يف يـع املسـلم دـي
ميلكونه وادعيغ اا فيه من تسلل البينة؟ قال :إايك كنغ اسلل البنية على ما تععيه
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على املسلم  ،قـال :وإذا كـان يف يـعي دـي فـادعى فيـه املسـلمون فتسـلل البينـة علـى مـا يف يـعي وقـع ملكتـه يف ويـوس
وبععه ومل تسلل املسلم البينة على ما ادعوا علي دهودا كمـا سـللت علـى مـا ادعيـغ علـيهم؟ فسـكغ
رسول
أبــو بكــء ث قــال عمــء :اي عل ـي دعنــا مــن ك مــك فــاا ال نمــوى علــى وججــك فــان أتيــغ دــهودا عــعوال واال فهــو يف
املسلم ال وق لك وال لفاطمة فيه ،فمال أمو امل من  :اي أاب بكء تمءأ كتاب ؟ قال :نعم قال :فلخربن عـن قـول
ذ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ر ْ َ َ ْ َ َْْ َ ُ َ ر َ ُ ْ َ
ْ
تعاىل :إِنما ي ِريد اهلل ِْلذ ِهب عنكم الرجس أهل اْلي ِت ويطهركم تط ِهريا فيمن نزلغ ،فينا أو يف ألوا؟ قال :بل

فــيكم ،قــال :فلــو ان دــاهعين دــهعا علــى فاطمــة بفاوشــة مــا كنــغ ــانعا؟ قــال :كنــغ أقــيم عليهــا احلــع كمــا أقــيم علــى
ســاعء املســلم  ،قــال :كنــغ إذا عنــع مــن الكــافءين قــال :ومل؟ قــال :ألنــك رددو دــهادس اــا ابلطهــارس ،وقبلــغ
دهادس الناس عليها كما رددو وكم ووكم رسوله ان جعل اا فعكا وقبلته يف ويوته ،ث قبلغ دهادس أعـءايب ابعـل
:
على عمبيـه (م ـل أوس بـن احلـارث خ) عليهـا وأخـذو منهـا فـعك ،وزعمـغ انـه يف املسـلم وقـع قـال رسـول
البينة على من ادعى واليم على من ادعى عليـه؟ قـال :فعمـعو النـاس ( )1وبكـى بعلـهم فمـالوا :ـعا و علـى ورجـا
وهي تبكي وتمول :
املسجع وطافغ بمرب أبيها
على لواو عليه إىل منزله قال :فعخلغ فاطمة
اا فم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعاك فم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع األر وابله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

واختـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل قومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك فادـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهعهم وال تهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

() 2

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعك أنب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وهنب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو كن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ د ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهعها مل تك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــء اخلط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

() 3

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان جربي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ابتايو يونس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنا

فه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اخلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو إلتجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

وكن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعرا من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا يستل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك تن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ذي الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزس الكت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمتنا رجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخة بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

إذ ألب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنان الي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوو مهتو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

__________________
( )1دمعو ف ن على ف ن :كلمه مهلبا.
( )2الوابل :املطء الشعيع.
( )3اانب ة :االخت ا يف المول ويمال :األمء الشعيع.
( )4لمه :لمه ،أذله وكسءه ويف .رواية اوربلي (ره) يف كشة الهمة « جمتنا».
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() 4

وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــء ومنزل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع اول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى األذن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتب

أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعو رجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال لنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعورهم

مل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيغ ووال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ دونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتب

فم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع رزين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مل ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــءزه أو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الربي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال عج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وال ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــءب

() 1

فم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع رزعن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه إلل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خليمتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايف الل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـءاعل واالع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـءاا والنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

() 2

فلن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد كله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

وا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعا النـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس و ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الوـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعا والك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذب

فس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف نبكي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنا وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ

من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا العي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون بتهم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل

سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيعلم املتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح الةلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وامتنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوو الميام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ان كي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ينمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

() 3

قــال :فءجــا أبــو بكــء إىل منزلــه وبعــا إىل عمــء فــععاه ث قــال :أمــا رأيــغ جملــس علــى بنــا اليــوو؟ و لـ ن قعــع ممعــعا
م لــه ليفســعن علينــا أمــءا فمــا الـءأى؟ قــال عمــء :الـءأى أن أنمــء بمتلــه ،قــال :فمــن يمتلــه؟ قــال :خالــع بــن الوليــع فبع ــا إىل
خالع فل مها فمال :نءيع أن نحملك على أمء عةيم ،قال :امح ين على ما د تما ولو قتـل علـي بـن أيب طالـل قـال :فهـو
ذاك ،قــال خالــع :م ـ اقتلــه؟ قــال أبــو بكــء :إذا ولــء املســجع فمــم جبنبــه يف الوــلوس فــاذا أا ســلمغ فمــم إليــه فاضــءب
عنمه ،قال :نعم فسمعغ أسـا بنـغ عمـيس ذلـك وكانـغ ـغ أيب بكـء فمالـغ جلاريتهـا :اذهـن إىل منـزل علـ ٍّي وفاطمـة

َْ َ َ ََْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ ر َ َ
َ
َ
ذ
اص ِحني فجا و
فاقءعيهما الس و وقوح لعل ٍّي لواو عليه :المَل يأت ِمرون بِك ِْلقتلوك فاخرج ِإ لك ِمن اه ِ
ذ َْ َ َ
اجلاريــة إليهمــا فمالــغ لعل ـي ــلواو عليــه :إن أســا بنــغ عمــيس تم ـءأ عليكمــا الس ـ و وتمــول لــك :إِن المزززَل
ََْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ ر َ َ
َ
َ
ذ
زحني فمـال علـي ـلواو عليـه :إن حيـول بيـنهم وبـ مـا
يأت ِمرون بِك ِْلقتلزوك فزاخرج إِ لزك ِمزن اه ِ
اص ِ

يءيعون :ث قاو و يـل للوـلوس وولـء املسـجع ووقـة خلـة أيب بكـء و ـلى لنفسـه وخالـع بـن الوليـع جبنبـه ومعـه السـية،
فلما جلس أبو بكء يف التشهع نعو علـى مـا قـال وخـاف الفتنـة ودـعس علـ ٍّي ـلواو
اسء أن يسلم و ن الناس أنه قع سهى ،
__________________
( )1الءز والءزي ة :املويبة العةيمة.
( )2اللءاعل لا اللءيبة :السجية والطبيعة يمال ف ن كءمي اللءيبة ،ول يم اللءيبة.
( )3التهمال من مهلغ عينه :فاضغ وسالغ .وسكل املا به.
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عليـه وأبسـه ،فلـم يـزل متفكـءا ال

ث التفـغ إىل خالـع فمـال :اي خالــع ال تفعـل مـا أمءتــك بـه والسـ و علــيكم ورمحـة

وبءكاتـه ،فمــال أمـو املـ من

ــلواو

عليه :اي خالع ما الذي أمءك به؟ قال :أمءن بلءب عنمك ،قال :أو كنغ فاع ؟ قال :أي و لـوال أنـه قـال ح :ال
تفعــل لمتلتــك بعــع التســليم قــال :فلخــذه عل ـي فلــءب بــه األر واجتمــا النــاس عليــه فمــال عمــء :يمتلــه الســاعة ورب
() 1
حبــق ــاول هــذا المــرب فخلـى عنــه ،قــال :فالتفــغ إىل عمــء فلخــذ بت بيبــه
الكعبــة فمــال النــاس :اي أاب احلســن
وسبق لعلمغ أينا أضعة ا ءا أو أقل ععدا.
وكتاب من
وقال :اي ابن هاك لوال عهع من رسول
َ
َ ُْ ْ َ ذ ُ
زُ وروى أبـو سـعيع اخلـعري وألـوه انـه ل ـما نزلـغ هـذه اتيـة علـى النـن
آت َا القزر حق
 72ـ يف جممـا البيـان ف ِ
.
فعكا وسلمه إليها ،وهو املءوي عن أيب جعفء وأيب عبع
اعطى فاطمة
قـال:
 73ـ يف الكايف علي بن إبءاهيم عن أبيه عن محاد بن عيسى عن إبءاهيم بن عمء اليماين عن أيب عبـع
الءاب رابائن :راب ي كل وراب ال ي كل ،فاما الذي ي كل فهعيتك إىل الءجل تطلل منـه ال ـواب أفلـل منهـا فـذلك الـءاب الـذي
َ
َ :وما آتَيْتُ ْم م ْن ربا ل َ ْ
ري ُب َوا ِف أ ْمواَ ذ
اها ِ ف يءبو عنع واما الذي ال ي كـل فهـو الـذي
ي كل ،وهو قول
ِ ِ ِ
ِ
ِ
هنى عنه وأوعع عليه النار.
يف قولـه:
 74ـ يف ذيل األوكاو احلس بن سعيع عن محاد بن عيسى عن إبـءاهيم بـن عمـء عـن أيب عبـع
َْ
َْ
َ َُْ ْ ْ
اها فَل يَ ْر ُ
ََُْ
ذ
هلل فمال :هو هعيتك إىل الءجل تطلل منـه ال ـواب أفلـل
ا
د
ن
ع
وا
ب
واَ
م
ِ
ِ
ِ
وما آتيتم ِمن ِربا ِلريبوا ِِف أ ِ
منها ،فذلك راب ي كل.
 75ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم وـعثين أيب عـن الماسـم بـن د عـن سـليمان بـن داود املنمـءي عـن وفـص بـن أليـاث
 :الـءاب رابائن أوـعمها وـ ل واالخـء وـءاو ،فامـا احلـ ل فهـو ان يمـء الءجـل أخـاه قءضـا ان
قال :قال أبو عبـع
يزيعه ويعوضه أبك ء ا اخذه ب دءا بينهما ،فان أعطاه أك ء ا اخذه على ألو دءا بينهما فهو
__________________
( )1الت بيل لا التلبيل :ما يف موضا املناء من ال ياب ويعءف ابلطوف.
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َ

مبال له وليس له عنع

َْ
َُْ
هلل واما احلءاو فالءجـل يمـء قءضـا ويشـرتا
ثواب فيما أقءضه ،وهو قوله :فل يربوا ِعند ا ِ

ان يءد أك ء ا اخذه فهذا هو احلءاو.
 76ـ يف جممــا البيــان قيــل يف ال ـءاب املــذكور يف اتيــة قــوالن :أوــعمها انــه راب و ـ ل وهــو ان يعطــى الءجــل العطيــة أو
يهعى ااعية لي اب أك ء منها ،فليس فيه أجء وال وزر ،وهو املءوي عن أيب جعفء .
َُ َ ُ ُ ُْ ْ ُ َ
 77ـ فأو ِِك هم المض ِعفون أي فلهلها هم امللـعفون إىل قولـه وقيـل :هـم امللـعفون للمـال يف العاجـل ولل ـواب

يف األجل الن سباانه جعل الزكاس سببا لزايدس املال ومنه احلعيا ما نمص مـال مـن ـعقة ،وقـال أمـو املـ من
تعــاىل الوــلوس تنزيهــا عــن الكــرب ،والزكــاس تســبيبا للــءزا ،والوــياو ابــت وخ ـ ة اخللــق ،و ــلة األروــاو منمــاس
فــء
للععد .يف ك و طويل.
ــلواو

عليهــا وفيهــا :ففــء

تعــاىل االميــان تطه ـوا مــن الشــءك،

 78ـ يف مــن ال حيلــءه الفميــه خطبــة للزهـءا
والولوس تنزيها عن الكرب ،والزكاس زايدس ،يف الءزا.
ُ
َ
َ ُ ُ ُْ ْ ُ َ
َُْ ْ ْ َ ُ ُ َ ْ َ
ون أي مـا
هلل فأو ِِك هم المض ِعف
 79ـ يف تفسو علي بن إبـءاهيم قولـه
َ :وما آتيتم ِمن زَ ٍة ت ِريدون َوجُ ا ِ
 :علــى ابب اجلنــة مكتــوب :المــء ب مــاين عشــءس

بــءر بــه إخ ـوانكم واقءضــتموهم ال طمعــا يف زايدس وقــال الوــادا
والوعقة بعشءس.
 :احلـءيص إلـءوو ومـا وءمانـه مـذموو يف أي دـي
 81ـ يف موبال الشـءيعة قـال الوـادا  :قـال رسـول
ُ ذ
َ ََ ُ ُ
اَّلي خلقك ْم ث ذم
ويـا يمـول:
كان ،وكية ال يكون إلءوما وقع فء من و ا تعـاىل ،وخـالة قـول
اهلل ِ
َ

ُ

ُ

ََ ُ ْ ذ ُ ُ ُ ْ ذ ُْ ُ
يك ْم .
رزقكم ثم ي ِميتكم ثم ُي ِي
َ َ َ ْ َْ
َْر َ َْ ْ
َ َ َ َْ ُ
حر بما كسبت أي ِدي ذ
اها ِ قـال :يف الـرب
 81ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقوله
 :ظهر الفساد ِِف الَّب واْل ِ ِ
فساد احليوان إذا مل متطء ،وكذلك ه ك دواب الباء بـذلك ،وقـال الوـادا  :ويـوس دواب الباـء ابملطـء ،فـاذا كـة
َ َ َ َْ ُ
ساد ِف الْ َ ر
َّب َو ْ َ
اْل ْح ِر  ،وذلك إذا ك ءو الذنوب واملعا ي.
املطء ظهر الف
ِ
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ـ أخــربا أمحــع بــن إدريــس قــال :وــعثنا أمحــع بــن د بــن علــي بــن النعمــان عــن ابــن مســكان عــن ميســء عــن أيب جعفــء
َْر َ َْ ْ
َ
َْ ُ
َ َ َ ْ َْ
زدي ذ
قال :قلغ :ظ َه َر الفساد ِِف الَّب و
اهزا ِ
اْلح ِر بِما كسبت أي ِ

قـال :ذلـك و يـوو قالـغ األنوـار :منـا

أمو ومنكم أمو.
 83ـ يف روضة الكايف د بن حي عن د بن احلس عن علي بن النعمان عـن ابـن مسـكان عـن د بـن مسـلم عـن
َ َ َ ْ َ
َْر َ َْ ْ
َ
َْ ُ
ْ
ذ
 :ظ َه َر الفساد ِِف الَّب و
زدي اهزا ِ
اْلح ِر بِما كسبت أي ِ

يف قولـه
أيب جعفـء
األنوار :منا أمو ومنكم أمو.
 84ـ د بن حي عن أمحع بن د بن عيسى عن د بـن خالـع واحلسـ ابـن سـعيع ليعـا عـن النلـء بـن سـويع عـن
حيـ ـ احلل ــن ع ــن عب ــع ب ــن مس ــكان ع ــن زي ــع ب ــن الولي ــع اخل عم ــي ع ــن أيب الءبي ــا الش ــامي ق ــال :س ــللغ أاب عب ــع
َْ

َ ْ

ُ ذ

َ

قـال :ذاك و وـ قالـغ

َ ُ

َْ
َ
ُ
ْ
َ
اَّل َ
 :س ُ
ين ِم ْن قبْزل فمـال :عـ بـذلك أي انةـءوا
عـن قـول
ريوا ِِف اْلر ِض فانظ ُروا كيف اكن اع ِقبة ِ
ِ
يف المءآن ،فاعلموا كية كان عاقبة الذين من قبلكم وما أخربكم عنه.
َ
َ َُْ
ْ َ َْ ُ َ
 85ـ يف جممـا البيـان َو َم ْ
ون أي يوطنـون ألنفسـهم منـازام إىل قولـه :وروى
زهم يمهزد
س
ف
زن َع ِمزل
ِ
صزاْلا ف َِلن ِ ِ

قــال :إن العمــل الوــاحل ليســبق ــاوبه إىل اجلنــة فيمهــع لــه كمــا ميهــع ألوــعكم

منوــور بــن وــازو عــن أيب عبــع
خادمه فءاده.
يمول :ما من امـء مسـلم يـءد عـن عـء أخيـه
 86ـ وجا و الءواية عن أو العردا اهنا قالغ :سعغ رسول
َ َ
ُص ال ْ ُم ْثمن َ
َن َح ًّقا َعلَيْنا نَ ْ ُ
ني .
إال كان وما على أن يءد عنه ار جهنم يوو الميامة ،ث قء و
ِِ
 87ـ يف من ال حيلءه الفميه وروى ابن أيب عمو عن أيب زايد النهعي عـن عبـع
.
قال :وسل امل من نوءس أن يءى ععوه يعمل مبعا ي
د
 88ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم واعله كسفا قال :بعله على بعم.
َ

ْ

َْ

َْ
ُ ْ
 51ـ يف جمما البيان ف َ َ
له وروى عن أيب عبع
َتى ال َودق َي ُرج ِمن ِخ ِ ِ
يف و ة االمامة و
 91ـ يف عيون األخبار يف ابب ما جا عن الءضا
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بـن وهـل عـن الوـادا جعفـء بـن

من خلله.

 :ث أكءمــه

أبن جعلهــا يف ذريتــه وأهــل الوــفوس

االمــاو وذكــء فلــل االمــاو ورتبتــه وــعيا طويــل يمــول فيــه

علــى رســم مــا فــء

تعــاىل ،فوــارو يف ذريتــه األ ــفيا

َ َ ُ ًّ َ َ ْ
َ َ َ ْ َُ ْ َ
َ َ َ َْ ُ ْ َ ذ َْ ُ َ
حاق َو َي ْع ُقو َ
ون بأَ ْمرنا َوأَ ْو َحيْنا إ َْلْهزمْ
د
ه
ي
ة
م
ئ
أ
م
ناه
ل
ع
ج
و
ني
صاْل
نا
ل
ع
ج
ّلُك
و
ة
ل
ف
نا
والطهارس ،فمـال :ووهبنا ه إِس
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َْ ْ
َ
قاآ ذ
اْل َ ْريات َوإ َ
الَّاك ِة َوَنُوا ها اعبد َ
يتاء ذ
الرل ِة َوإ َ
ين فلم تزل يف ذريته يءثها بعم عن بعم قءا فمءا وـ ورثـه
فِعل
ِِ
ِ
ِ
ِ
َ
ذ
َ
ْ
ذ
َ
َ
ُ ْ
َ َُ
زثمن َ
ُ
اها ِ بإبْراه َ
يم ل ِ َ ذ َ ُ ُ َ
ذ
 :إ ذن أ ْوى ذ
اه ُّ
ني
 ،فمـال
النـن
زُّ َو ِ
ِِ ِ
اَّليزن آمنزوا َواهلل َو ِ ُِّل الم ِ ِ
ِ
َّلين اتبعوه وهزذا ِ

عليــا

أبمــء

فكانــغ لــه خا ــة فملــعها
الذين آ هم
خا ة إىل يوو الميامة ،إذ ال نن بعع د
فهي يف ولع على
م له سوا .
يف أ ول الكايف عن الءضا

َ َ ذ َ ُ ُ ْ َْ َ ْ
َ ََ ْ َ ْ
َْ َْ ْ
ُ
ْ
ث
تعاىل العلم واالميان بموله :وقاَ ِ
هلل إىل يوآِ اْلع ِ
اْليمان لقد ِْلثتم ِِف ِكتا ِ ا ِ
اَّلين أوتوا ال ِعلم و ِ

.

َ َ ذ َ ُ ُ ْ َْ َ ْ
َ
يمان لَ َق ْد َْلثْزتُ ْم ِف كتزا اهلل إىل يَ آِْ
زو
اْل
 :وقاَ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
اَّلين أوتوا ال ِعلم و ِ

 91ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقولـه
َْ ْ
ززث فــان هــذه اتيــة ممعمــة وم ـ خءس وامنــا هــو« :وقــال الــذين أوت ـوا العلــم واالميــان يف كتــاب
اْلع ِ
البعا».

لمــع لب ــتم إىل يــوو

َ

ْ ْ ذ َ ْ َ
زد اهلل َح ٌ
زق وال يسـتخلفنك الـذين ال يوقنـون إىل ال يهلـبنك ،قـال :وكـان
زَّب ِإن وع
ِ
 92ـ قوله جل ذكـءه :فاص ِ
َََ ْ ُ
ــلواو عليــه يمـءأ فمــال ابــن الكـوا :ولقززد أ ِ َ
وِح
يوــلي وابــن الكـوا خلفــه وأمــو املـ من
علـي بــن أيب طالــل
َ
َْ َ َ َ ذ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ََ ْ َ َ ذ َ َ ُ َ َََ ُ َ ذ َ ْ
اْلاِس َ
ين فسـكغ أمـو املـ من ـلواو
اَّلين ِمن قب ِلك ل ِِئ أِشكت ْلحبطن عملك وِلبونن ِمن
ِإْلك و ِإىل ِ
ِ ِ
عليــه وـ ســكغ ابــن الك ـوا ،ث عــاد يف قءا تــه وـ فعــل ابــن الكـوا ثـ ث مـءاو فلمـا كــان يف ال ال ــة قــال أمــو امل ـ من
َ

ذ

ذ

َْ َ ذ َ
َ ُ ُ َ
َّب إ ذن َو ْع َد ا َ ٌّ
ْ ْ
ون .
اَّلين ال يو ِقن
هلل حق َوال يست ِخفنك ِ
ِ
لواو عليه :فاص ِ ِ
 93ـ يف أ ـول الكـايف د بـن حيـ عـن أمحـع بـن د عـن احلسـ بـن سـعيع عـن احلسـ بـن اجلـارود عـن موسـى بـن
ان زيــع بــن علــي بــن احلسـ دخــل علــى أيب جعفــء إلمـع بــن علـ ٍّي ومعــه
بكــء بــن داب عمــن وعثــه عــن أيب جعفــء

كتل من أهل الكوفة يععونه فيها
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اىل أنفسهم وخيربونه ابجتماعهم وامءونه ابخلءوج ،فمال لـه أبـو جعفـء :هـذه الكتـل ابتـعا مـنهم أو جـواب مـا كتبـغ بـه
 ،وملــا اــعون يف كتــاب
إلــيهم ودعــو م اليــه؟ فمــال :بــل ابتــعا مــن المــوو ملعــءفتهم حبمنــا وبمءابتنــا مــن رســول
من وجوب مودتنا وفء طاعتنا وملا نحن فيه من الليق واللنك والب  ،فمال لـه أبـو جعفـء :إن الطاعـة مفءوضـة
وسنة أملاها يف األول  ،وكذلك اءيها يف اتخـءين ،والطاعـة لـو أوـع منـا واملـودس للجميـا ،وأمـء اـءى
من

َْ َ ذذ َ ذ
اَّل َ
ين
ألولياعه حبكم مو ول وقلا مفوول ،ووتم مملي ،وقعر ممعور ،وأجل مسمى لوقغ معلـوو َوال يست ِخفنك ِ
َ
ذُ ْ َْ ُُْ َْ َ َ
هلل َشيْئا ف تعجل فان ال يعجل لعجلـة العبـاد ،وال تسـبمن فتعجلـك
ال يُوقِنُون
إِنهم لن يَنوا عنك ِمن ا ِ

البلية فتوءفك .واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
قــال :مــن ق ـءأ ســورس لممــان يف ليلــة وكــل بــه يف ليلتــه
 1ـ يف كتــاب ث ـواب األعمــال ابســناده عــن أيب جعفــء
م عكة حيفةونه من إبليس وجنوده و يوبح ،فاذا قءأها ابلنهار مل يزالوا حيفةونه من إبليس وجنوده و ميسى.
قال :ومن قـءأ سـورس لممـان كـان لـه لممـان رفيمـا يـوو الميامـة ،واعطـى
 2ـ يف جمما البيان أيب بن كعل عن النن
من احلسناو عشءا بععد من عمل ابملعءوف وعمل ابملنكء.
 3ـ يف كتاب معاين األخبار وعثنا د بن احلسن بن أمحع بن الوليع قال :وـعثنا د بـن احلسـن الوـفار عـن إبـءاهيم
َ ْ َْ َ
َ َ ذ
زَتي
قلغ :قوله
بن هادم عن عبع بن املهوس عن حي ابن عبادس عن أيب عبع
 :و ِمن اها ِ من يش ِ
َ

ْ

َْ
يث قال :منه الهنا.
لهو اْل َ ِد ِ
 4ـ يف الكايف ععس من أ اابنا عن أمحع بن د عن احلس بن سعيع
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عـن كسـل املهنيـاو؟ فمـال :الـذ يـعخل عليهـا الءجـال

عن علي بن أيب محـزس عـن أيب بوـو قـال :سـللغ أاب جعفـء

َ ْ َ ْ َ َْ َ ْ
ُ ذ
زل َع ْ
َ َ ذ
زن
يث ِْل ِض
َتي لهو اْل َ ِ
زد ِ
 :و ِمن اها ِ من يش ِ

وءاو ،والذ تععى إىل األعءاس ليس به أبس ،وهو قول
َ
هلل .
يل ا ِ
س ِب ِ
 5ـ علي بن إبءاهيم عن أبيه عن ابن أيب عمو عن علي بن اسعيل عن ابن مسكان عن د بن مسـلم عـن أيب جعفـء

َ ْ َ ْ َ َْ َ ْ
َ َ ذ
يث
قال :سعته يمول :الهنا ا أوعع
زَتي لهزو اْل َ ِ
زد ِ
عليه النار وت هـذه اتيـة :و ِمن اهزا ِ مزن يش ِ
ُ
َْ ْ
َ
َ
َ
ُ
ك ل ُه ْم َعذا ٌ ُمه ٌ
ْلُض ذل َع ْن َ
ني .
ري ِعل ٍم َو َي ذت ِخذها ه َُّوا أو ِِ
َ
ب
هلل
ا
يل
ب
س
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اهزا َم ْ
قال :سعته يمول :الهنا ا قـال َ :و ِم َ
زن
 6ـ ابن أيب عمو عن مهءان بن د عن أيب عبع
زن ذ ِ
َ ْ َ َْ َ ْ
اْلَديث ْلُض ذل َع ْن َ
هلل .
ب
س
َتي لهو
ِ
ِ
يل ا ِ
ِ
ِ
ِ
يش ِ
ِ

يمــول :سـ ل أبــو عبــع
 7ـ عــعس مــن أ ــاابنا عــن ســهل بــن زايد عــن الودــا قــال :سعــغ أاب احلســن الءضــا
َ ْ َ ْ َ َْ َ ْ
اْلَديث ْلُض ذل َع ْن َ
َ َ ذ
هلل .
ب
س
َتي لهو
عن الهنا فمال :هو قول
ِ
ِ
يل ا ِ
ِ
ِ
ِ
 :و ِمن اها ِ من يش ِ
ِ
 8ـ علــي بــن إبـءاهيم عــن أبيــه عــن ابــن أيب عمــو عــن مهـءان بــن د عــن احلســن بــن هــارون قــال :سعــغ أاب عبــع

َ ْ َ ْ َ َْ َ ْ
ذ َ
َ َ ذ
يث ِْلُ ِضل ع ْن
َتي لهو اْل َ ِد ِ
 :و ِمن اها ِ من يش ِ

إىل أهلـه وهـو ـا قـال

يمول :الهنا جملس ال ينةء
َ
هلل .
يل ا ِ
س ِب ِ
َ ْ َْ َ
زَتي ل َ ْه َ
َ َ ذ
زو
 9ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ويف رواية أيب اجلارود عن أيب جعفء
يف قوله :و ِمزن اهزا ِ مزن يش ِ
ْ
ْ
اْلَديث ْلُض ذل َع ْن َ
هلل بِ ََ ْ ِري ِعل ٍم فهو النلء بن احلارث بن علممة بن كلعس من ب عبع الـعار بـن قوـي وكـان
ب
س
ِ
ِ
يل ا ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

النلء ذا رواية الواديا الناس وأدعارهم يمول
َ
ِف أُ َُ َنيُْ وقءا فَبَ ر ْ
ْش ُه بِ َعذا ٍ أ ِْل ٍم .
ِ
ِ
 11ـ يف جمما البيان وروى أبو أمامـة عـن النـن
ْ

َ

َ
ُ َذ ُ ْ َ ْ ََْ َْ َْ َ ْ َ َذ
ُْ
زمعها كزأن
َ :و ِإَا تتىل َعليْ ُِ آياتنا وى مستب َِّبا كأن لم يس

قـال :ال حيـل تعلـيم املهنيـاو وال بـيعهن وأمثـاهنن وـءاو ،وقـع نـزل
ْ

َ ْ َ َ
َْ
َ َ ذ
يث اتية.
َتي لهو اْل َ ِد ِ
توعيق ذلك يف كتاب  :و ِمن اها ِ من يش ِ
أنه قال :هو الطعن يف احلق واالستهزا به
 11ـ وروى عن أيب عبع
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ومــا كــان أبــو جهــل وأ ــاابه حييــون بــه إذ قــال :اي معادــء قـءيش أت أطعمكــم مــن الزقــوو الــذي خيـوفكم بــه ــاوبكم؟ ث
أرسل إىل زبع ومتء فمال :هذا هو الزقوو الذي خيوفكم به .قال :ومنه الهنا.
اهزا َم ْ
يمـول يف هـذه اتيـةَ :و ِم َ
زن
 12ـ وروى الواوعي ابوسناد عن افا عن ابن عمء انه سـا النـن
زن ذ ِ
َ ْ َ َْ َ ْ
يث قال :ابللعل والباطل ك وا لنفمة سح فيه ،وال تطيل نفسه بعرهم يتوعا به.
َتي لهو اْل َ ِد ِ
يش ِ
قـال قلـغ لـه :أخـربن
 13ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم وـعثين أيب عـن احلسـ بـن خالـع عـن أيب احلسـن الءضـا
ْ
َ ذ
َات اْلُبُ ِك فمال :هي إلبوكة إىل األر ودبك ب أ ابعه ،فملغ :كية تكـون إلبوكـة
عن قوله تعاىل :والسما ِء ِ
إىل األر و يمول :رفا السما بهو عمع تءوهنا فمال :سـباان ألـيس يمـول بهـو عمـع تءوهنـا؟ فملـغ :بلـى فمـال:
ف م عمع ولكن ال تءوهنا.
 14ـ يف هن الب ألة قال  :فمن دواهع خلمه خلق السمواو موطعاو ب عمع ،قاعماو ب سنع.
يــذكء فيــه خلــق الســمواو :جعــل ســف هن موجــا مكفوفــا وعليــاهن ســمفا إلفو ــا وسكــا
 15ـ وفيــه ك ـ و لــه
مءفوعا بهو عمع تءوهنا وال دسار ( )1ينتةمها.
 16ـ يف كتاب االهليلجة قال الوادا  :فنةءو العـ إىل خلـق خمتلـة متوـل بعلـه بـبعم وداـا الملـل علـى
ان لــذلك خالمــا ،وذلــك انــه فكــء ويــا دلتــه العـ علــى مــا عاينــغ مــن عةــم الســما وارتفاعهــا يف ااـوا بهــو عمــع وال
دعامة متسكها ،واهنا ال تتلخء فتنكشط ( )2وال يتمعو فتزول ،وال بط مءس فتعنوا وال تءتفا ف تءى.
 17ـ يف أ ول الكايف بعم أ اابنا رفعه عن هشاو بن احلكم قال :قـال ح أبـو احلسـن موسـى بـن جعفـء  :اي
َ

ُْ

ْ ْ َ

َ
َ ْ َْ
اْلب َمة قال:الفهم والعمل.
هشاو إن قالَ :ولقد آتينا لقمان ِ
__________________

( )1العسارس املسمار.
( )2كشطغ السما  :قلعغ وانكشط مطاو كشط.
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 18ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم أخـربا احلسـ بـن د عـن املعلـى بـن د عـن علـي بـن د عـن بكـء بـن ـاحل عـن

ََ ْ َْ
قــال :قلــغ :جعلــغ فــعاك مــا تمــول يف قولــهَ :ولقززد آتينززا

جعفــء بــن حيـ عــن علــي بــن النلــء عــن أيب عبــع
ُْ َ ْ ْ َ
اْلب َمة قال :اوتى معءفة اماو زمانه.
لقمان ِ
 19ـ يف جمما البيان واختلة فيه فميل :انه كـان وكيمـا ومل يكـن نبيـا عـن ابـن عبـاس وجماهـع وقتـادس وأك ـء املفسـءين
وقيــل انــه كــان نبيــا عــن عكءمــة والســعي والشــعن إىل قولــه:وروى عــن افــا عــن ابــن عمــء قــال :سعــغ رســول
يمول :وما أقول مل يكن لممان نبيا ولكن كان عبعا ك و التفكء وسن اليم أول فلوبه ،ومـن عليـه ابحلكمـة كـان
اعمــا نوــة النهــار إذ جــا ه نــعا اي لممــان هــل لــك أن اعلــك خليفــة يف األر كــم ب ـ النــاس ابحلــق؟ فلجــاب
الوــوو :إن خــون ريب قبلــغ العافيــة ومل أقبــل الــب وان هــو عــزو علــى فســمعا وطاعــة فــان أعلــم انــه ان فعــل يب ذلــك
أعان وعوم فمالغ امل عكة بووو وبءاهيم :مل اي لممان؟ قال الن احلكم أدع املنازل وآكعها يهشـاه الةلـم مـن كـل
مكـان ،ان ويف فبــاحلءى أن ينجـو وان اخطــل اخطـل طءيــق اجلنـة ،ومــن يكـن يف الــعنيا ذلـي ويف االخــءس دـءيفا خــو مــن أن
يكون يف العنيا دءيفا ويف االخءس ذلي  ،ومن ختو العنيا على االخءس تفته العنيا وال يويل االخءس ،فعجبغ امل عكـة مـن
وســن منطمــه فنــاو نومــة فــاعطى احلكمــة فانتبــه يــتكلم هبــا ث كــان يـوازر داود حبكمتــه فمــال لــه داود :طــو لــك اي لممــان
أعطيغ احلكمة و ءفغ عنك البلوى.
 21ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم وـعثين أيب عـن الماسـم بـن د عـن سـليمان بـن داود املنمـءي عـن محـاد قـال :سـللغ
 ،فمـال :أمـا و مـا اوتـى لممـان احلكمـة حبسـل وال مـال وال
عن لممـان ووكمتـه الـذ ذكءهـا
أاب عبع
أهـل وال بســط يف جســم وال لــال ،ولكنــه كـان رجـ قــواي يف أمــء  ،متورعــا يف سـاكتا مســتكينا عميــق النةــء طويــل
الفكء وعيع النةء ،مستهن ابلعرب مل ينم هنارا قط ،ومل يءه أوـع مـن النـاس علـى بـول وال ألـاعط وال األتسـال ،لشـعس تسـرته
وعموا نةءه و فةه يف أمءه ومل يلاك من دي قط خمافة اوث ،ومل يهلل قط ومل ميازل إنساا قط ،ومل يفءل
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بشي أ ه من أمـء الـعنيا وال وـزن منهـا علـى دـي قـط ،وقـع نكـح مـن النسـا وولـع لـه مـن األوالد الك ـو وقـعو أك ـءهم
افءاطا فما بكى على موو أوع مـنهم ومل ميـء بـءجل خيتوـمان أو يمتـت ن إال أ ـلح بينهمـا ،ومل ميـم عنهمـا وـ ـااب
( )1ومل يسما قوال قط من أوع استاسنه إال سلل عن تفسوه وعمن أخذه ،وكان يك ء جمالسة الفمهـا واحلكمـا  ،وكـان
يهشى الملاس وامللوك والسـ ط فوثـي للملـاس ـا ابتلـوا بـه ،ويـءوم امللـوك والسـ ط لهـء م ابت وطمـلنينتهم يف ذلـك،
ويعترب ويتعلم ما يهلل به نفسه ،وااهع به هواه وحيرتز به من الشيطان ،وكان يـعاوي قلبـه ابلفكـء ويـعاوي نفسـه ابلعـرب،
وكــان ال يةعــن إال فيمــا يعنيــه فبــذلك أوتــى احلكمــة ومــنح العوــمة ،وإن تبــارك وتعــاىل أمــء طواعــة مــن امل عكــة وـ
انتوة النهار وهعأو العيون ابلماعلـة ( )2فنـادوا لممـان ويـا يسـما وال يـءاهم ،فمـالوا :اي لممـان هـل لـك أن اعلـك
خليفــة يف األر كــم بـ النــاس؟ فمــال لممــان :إن أمــءين بــذلك فالســما والطاعــة ألنــه إن فعــل ذلــك أعــانين عليــه
وعلمين وعوم  ،وإن هو خـون قبلـغ العافيـة ،فمالـغ امل عكـة :اي لممـان مل؟ قـال :الن احلكـم بـ النـاس أبدـع املنـازل
وأك ء فتنا وب أخيذل وال يعان ( )3ويهشاه الةلم من كل مكان و اوبه فيه بـ أمـءين إن أ ـاب فيـه احلـق فبـاحلءى أن
يســلم ،وإن أخطــل أخطــل طءيــق اجلنــة ،ومــن يكــن يف الــعنيا ذلــي ضــعيفا كــان أهــون عليــه يف املعــاد مــن أن يكــون وكمــا
س ـءاي د ـءيفا ( )4ومــن اختــار الــعنيا علــى االخــءس خيس ـءمها كلتامهــا ،تــزول هــذه وال يــعرك تلــك ،قــال :فتعجــل امل عكــة مــن
وكمته واستاسن الءمحن منطمه ،فلما أمسى وأخذ ملجعه من الليل أنزل عليه احلكمة
__________________
( )1كذا يف النسخ لكن يف املوعر وكذا املنمول عنه يف الباار « اجزا» وفسءه اولسي (ره) أي تواحلا ومتانعا.
( )2هعأو العيون أي سكنغ ،والماعلة :منتوة النهار.
( )3كــذا يف نســخة األ ــل ويف نســخة «أبدــع مــا خيــذل» ويف املوــعر واملنمــول عنــه يف الباــار «وأك ــء فتنــا وبـ مــا خيــذل  ...اه» وذكــء اولســي
(ره) له اوتماالو ثل ه فءاجا ان د غ.
( )4السءي :السيع الشءية.
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فهشاه هبا من قءنه إىل قعمه وهو اعـم ،وألطـاه ابحلكمـة ألطـا  ،فاسـتيمظ وهـو أوكـم النـاس يف زمانـه ،وخـءج علـى النـاس
ابخل فـة
امل عكة فنادو داود
ينطق ابحلكمة ويب ها فيها ( )1قال :فلما اوتى احلكم ابخل فة ومل يمبلها أمء
اخل فة يف األر وابتلى هبا ألـو مـءس كـل ذلـك يهـوى يف اخلطـا ،
فمبلها ومل يشرتا فيها بشءا لممان ،فلعطاه
ويعةــه مبواعةــه ووكمتــه وفلــل علمــه ،وكــان داود
يميلــه تعــاىل ويهفــء لــه ،وكــان لممــان يك ــء زايرس داود
اخل فة وابتلى ابحلكم والفتنة.

يمول له :طو لك اي لممان أوتيغ احلكمة و ءفغ عنك البلية ،وأعطى داود
يف قـول
ث قال أبـو عبـع
َعظ ٌ
ززيم قــال :فــوعظ لممــان ابنــه آب ر و ـ تفطــء وانشــق ( )2وكــان فيمــا وعةــه بــه اي محــاد أن قــال :اي بــين انــك منــذ
ِ
ـعار أنــغ إليهــا تســو أقــءب إليــك مــن ٍّ
ســمطغ إىل الــعنيا اســتعبء ا واســتمبلغ االخــءس فـ ٍّ
دار أنــغ عنهــا متباعــع .اي بــين

ذ ر ْ َُ ْ
َ ْ َ ُْ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ُ َُذ ُْ ْ
الْش َك لظل ٌم
هلل إِن
ْشك بِا ِ
 :و ِإَ قاَ لقمان ِالب ِن ُِ وهو ي ِعظُ يا دِن ال ت ِ

جالس العلما وزامحهـم بءكبتيـك ،وال جتـادام فيمنعـوك ،وخـذ مـن الـعنيا ب ألـا وال تءفلـها فتكـون عيـاال علـى النـاس ،وال
تعخل فيها دخوال يلء آبخءتك ،و م وما يمطا دهوتك وال توم ـياما مينعـك مـن الوـلوس .فـان الوـلوس أوـل إىل
مــن الوــياو ،اي بــين إن الــعنيا حبــء عميــق قــع هلــك فيهــا عــامل ك ــو ،فاجعــل ســفينتك فيهــا االميــان ،واجعــل د ـءاعها
التوكــل ،واجعــل زادك فيهــا تمــوى  ،فــان رــوو فربمحــة وإن هلكــغ فبــذنوبك ،اي بــين إن أتدبــغ ــهوا انتفعــغ بــه
ك ـوا ،ومــن عـ ابألدب اهــتم بــه ومــن اهــتم بــه تكلــة علمــه ،ومــن تكلــة علمــه ادــتع لــه طلبــه ،ومــن ادــتع طلبــه أدرك
منفعته ،فاختذه عادس فانك ختلة يف سـلفك ،وينتفـا بـه مـن خلفـك ،ويءجتيـك فيـه راألـل وخيشـى ـولتك راهـل ،وإايك
والكسل عنه ابلطلل لهوه ،فان أللبغ على العنيا ف تهلب علـى االخـءس ،وإذا فاتـك طلـل العلـم يف مةانـه فمـع أللبـغ
على االخءس ،واجعل يف
__________________
( )1ويف الباار «ويبنيها فيها» وفسءه اولسي (ره) بموله أي يف لاعة الناس أو يف العنيا.
( )2كناية عن ألاية أتثو احلكمة فيه.
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أايمك ولياليك وساعاتك نويبا يف طلل العلم فانك لـن جتـع لـه تلـييعا أدـع مـن تءكـه ،وال متـارين فيـه جلوجـا وال جتـادلن
لومــا وال تو ــادقنه ،وال تو ــاوا فاس ــما اطم ــا ،وال تو ــاوا متهم ــا ،واخ ــزن

فميهــا ،وال تع ــادين س ــلطاا ،وال متاد ـ
علمك كما ختزن ورقك.
خوفــا لــو أتيــغ الميامــة بــرب ال مل ـ خفــغ أن يعــذبك ،وارج
اي بــين خــة

رجــا لــو وافيــغ الميامــة إبث

ال ملـ وجبــغ ان يهفــء لــك ،فمــال لــه ابنــه :اي أبــة وكيــة أطيــق هــذا وامنــا ح قلــل واوــع؟ فمــال لــه لممــان :اي بـ لــو
استخءج قلل املـ من يوجـع فيـه نـوران ،نـور للخـوف ونـور للءجـا  ،لـو وزا ملـا رجـح أوـعمها علـى االخـء مب مـال ذرس ،فمـن
 ،ومـن يوـعا مـا قـال يفعـل مـا أمـء ومـن مل يفعـل مـا أمـء مل يوـعا مـا قـال
ي من ابت يوعا ما قال
 ،فــان هــذه األخ ـ ا يشــهع بعلــها لــبعم ،فمــن ي ـ من ابت اميــاا ــادقا يعمــل خالوــا ا ــاا ،فمــع آمــن ابت
خافـه ،ومـن خافـه فمـع أوبـه ،ومـن أوبـه فمـع اتبـا أمـءه ،ومـن اتبـا امـءه اسـتوجل جنتـه ومءضـاته.
ادقا .ومـن أطـا
ومن مل يتبا رضوان فمع هان عليـه سـخطه ،نعـوذ ابت مـن سـخط  ،اي بـ ال تـءكن إىل الـعنيا وال تشـهل قلبـك هبـا،
فما خلق خلما هو أهون عليه منها أت تءى أنه مل اعل نعيما ثواب املطيع  ،ومل اعل ب ها عموبة للعا .
وق األكـرب عليـك أن تعبـعه وال تشـءك بـه
 21ـ يف من ال حيلءه الفميه يف احلموا املءوية عن سيع العابعين
دي ا فاذا فعلغ ذلك إبخ ة جعل لك على نفسه أن يكفيك أمء العنيا واالخءس.
يمــول :إن مــن الكبــاعء عمــوا
 22ـ يف أ ــول الكــايف يــونس عــن عبــع بــن ســنان قــال :سعــغ أاب عبــع
الوالعين واليلس من رول واألمن من مكء وقع روى أكرب الكباعء الشءك ابت.
 23ـ ععس من أ اابنا عن أمحع بن د بن خالع عن أبيه عن هارون بن اجلهم عـن املفلـل بـن ـاحل عـن سـعع بـن
قال :الةلم ث ثة لم يهفءه
طءية عن أيب جعفء
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 ،و لـم ال يهفــءه و لــم ال يععــه  ،فامـا الةلــم الــذي ال يهفــءه
فيما بينه وب

فالشـءك وامــا الةلــم الــذي يهفـءه فةلــم الءجــل نفســه

 ،فاما الذي ال يععه فاملعاينة ب العباد.

َ ْ ُ ْ َ َْ َ
َ َ ذ َْ ْ ْ َ
سان ب َ ْ
وافيك .
اْلا
وافي ُِ إىل قوله :أ ِن اشبر ِِل ول ِ ِ
ِ ِ
قال عز من قاعل :ووصينا ِ

 24ـ يف من ال حيلءه الفميه يف احلمـوا املءويـة عـن زيـن العابـعين

وأمـا وـق أمـك ان تعلـم اهنـا محلتـك ويـا ال

حيتمــل أوــع أوــعا وأعطتــك مــن مثــءس قلبهــا مــا ال يعطــى أوــع أوــعا ووقتــك جبميــا جواروهــا ومل تبــال ان جتــو وتطعمــك
وتعطــش وتســميك وتعــءى وتكســوك وتلــاى وتةلــم و جــء النــوو ألجلــك ووقتــك احلــء والــربد ليكــون اــا فانــك ال تطيــق
دــكءها إال بعــون وتوفيمــه ،وامــا وــق أبيــك فــان تعلــم انــه أ ــلك فانــك لــواله مل تكــن ،فمهمــا رأيــغ مــن نفســك مــا
يعجبك فاعلم ان أابك أ ل النعمة عليك فيه ،فامحع وادكءه على قعر ذلك ،وال قوس ابت.
 25ـ يف أ ـول الكـايف د بـن حيـ عـن أمحـع بـن د بـن عيسـى عـن معمـء بـن خـ د قـال :قلـغ أليب احلسـن الءضـا
 :ادعو لوالعي ان كاا ال يعءفان احلق؟ قال :اد اما وتوعا عنهما ،وان كاا ويـ ال يعءفـان احلـق فـعارمها ،فـان
قال :إن بع ين ابلءمحة ال ابلعموا.
رسول
قـال :جـا رجـل إىل النـن
 26ـ علي بن إبـءاهيم عـن أبيـه عـن ابـن أيب عمـو عـن هشـاو بـن سـامل عـن أيب عبـع
فمال :اي رسـول مـن أبـء؟ قـال :أمـك ،قـال :ث مـن؟ قـال :أمـك ،قـال :ث مـن؟ قـال :أمـك ،قـال :ث مـن؟ قـال:
أابك.
 :ما مينا الءجل منكم أن يرب والعيه ويـ وميتـ يوـلي
 27ـ وابسناده إىل د بن مءوان قال :قال أبو عبع
بـربه و ـلته

عنهما ،ويتوعا عنهما وحي عنهما ويووو عنهما ،فيكون الذي نا اما وله م ل ذلـك ،فيزيـعه
خوا ك وا.
يمـول :إن رجـ أتــى
 28ـ ابــن إلبـوب عـن خالـع بـن افــا البجلـي عـن د بـن مـءوان قــال :سعـغ أاب عبـع
النن

فمال :اي رسول

أو

 ،فمال :ال تشءك
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ابت دــي ا وان وءقــغ ابلنــار وعــذبغ إال وقلبــك مطم ـ ن ابالميــان ،ووالــعيك فلطعهمــا وبءمهــا وي ـ كــاا أو ميت ـ  ،وإن
أمءاك أن ختءج من أهلك ومالك فافعل ،فان ذلك من االميان.
 29ـ احلس بن د عن معلى بن د وعلى بن د عن احل بن أيب محاد ليعا عن الودـا عـن أمحـع بـن عاعـذ عـن
عـن بـء الوالـعين
قال :جـا رجـل وسـلل النـن
أيب خعاة سامل بن مكءو عن معلى بن خنيس عن أيب عبع
فمال :ابءر أمك ابءر أمك ابءر أمك ،ابءر أابك ابءر أابك ابءر أابك ،وبع ابألو قبل األب.
 31ـ علي بن إبءاهيم عن أبيه عن ابن أيب عمـو عـن علـي بـن عمبـة عـن عمـء بـن يزيـع قـال :سعـغ أاب عبـع
.
يمول :دكء كل نعمة وان عةمغ ان حيمع
 31ـ عـعس مـن أ ـاابنا عـن أمحـع بـن د بـن خالـع عـن اسعيـل بـن مهـءان عـن سـية بـن عمـوس عـن أيب بوـو قـال:
علـى كــل

 :هــل للشـكء وـع إذا فعلــه العبـع كـان دــاكءا؟ قـال :نعـم قلــغ :مـا هـو؟ قــال حيمـع
قلـغ أليب عبـع
نعمة عليه يف أهل ومال ،وان كان فيما أنعم عليه يف ماله وق أداه ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 32ـ أبـو علـى األدـعءي عـن عيسـى بـن أيـوب عـن علـي بـن مهـزاير عـن الماسـم بـن د عـن إساعيـل بـن أيب احلسـن
قال :من أنعم عليه بنعمة فعءفها بملبه فمع ادى دكءها.
عن رجل عن أيب عبع
ــاول الســابءي فيمــا اعلــم أو ألــوه عــن أيب عبــع
 33ـ علــى عــن أبيــه عــن ابــن أيب عمــو عــن أيب عبــع
 :اي موسـى ادـكءين وـق دـكءي فمـال :اي رب وكيـة أدـكءك وـق دـكءك ولـيس
إىل موسـى
قال :اووـى
من دكء أدكءك به إال وأنغ أنعمغ به علي؟ قال :اي موسى اتن دكءتين و علمغ أن ذلك مين.
وـعيا طويـل وفيـه يمـول

 34ـ يف عيـون األخبـار ابسـناده إىل الءضـا
يشكءوا لعيه مل يشكء تعاىل.
 35ـ وابسـناده إىل إلمـود بـن أيب الـب د قـال :سعـغ الءضـا
.
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 :وامـء ابلشـكء لـه وللوالـعين ،فمـن مل

يمـول :مـن مل يشـكء املـنعم مـن املخلـوق مل يشـكء

 36ـ يف أ ـول الكـايف احلسـ بـن د عـن معلـى بـن د عـن بسـطاو بـن مـءس عـن إسـااا بـن وسـان عـن اايـ م بـن
عـن قولـه تعـاىل:
واقع عن علي بن احلس العبعي عن سعع اوسكاف عن األ بغ بن نباتة أنه سلل أمـو املـ من
َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َذ ْ
َ
ُ
وافيك إِِل الم ِرري فمال الوالعان اللذان أوجل اما الشكء ،مهـا اللـذان ولـعا العلـم وور احلكـم،
أ ِن اشبر ِِل ول ِ ِ
وأمء الناس بطاعتهما ث قال « :اىل املوو» فموو العبـاد إىل  ،والـعليل علـى ذلـك الولـعان ،ث عطـة المـول علـى
َ ْ
َ َ َ َْ ُْ
َ
() 1
ْشك ِِب تمـول يف الو ـية وتعـعل عمـن أمـءو
ابن ونتمة و اوبه فمال يف اخلـاة والعـاو :و ِإن جاهداك لَع أن ت ِ
بطاعتـه فـ تطعهمــا وال تســما قوامــا ث عطـة المــول علــى الوالــعين فمــالَ :وصززاحبْ ُهما ِف ُّ
افنْيززا َم ْع ُروفززا يمــول:
ِ
ِ
َ
َ ذ ْ َ َ َ ْ َ َ َذ ُ ذ ذ َ ْ ُ ُ
ْ
عءفغ الناس فللهما واد إىل سـبيلهما ،وذلـك كمولـه :وات ِبع س ِبيل من أنا إِِل ثم إِِل مزر ِجعكم فمـال :إىل

ث إلينا فاتموا

وال تعووا الوالعين فان رضامها رضا

وسخطهما سخط .

 37ـ ععس من أ اابنا عن أمحع بن د بـن خالـع عـن أبيـه عـن عبـع بـن حبـء عـن عبـع بـن مسـكان عمـن رواه
 ،وابلوالــعين
قــال :قــال ـ وأا عنــعه ـ لعبــع الواوــع األنوــاري يف بــء الوالــعين يف قــول
عــن أيب عبــع
َ
َ
َ ُّ َ
ك أ ذال َت ْعبُ ُدوا إ ذال إيذ ُ
زاه فلمـا كـان بعـع سـللته فمـال :هـي الـذ
إوساا .فةننا اهنا اتية الذ يف بـ إسـءاعيلَ :وق رب
ِ ِ

َ
َ ُّ َ
َ َ ذ َْ ْ ْ َ
ك َأ ذال َت ْعبُ ُدوا إ ذال إيذ ُ
اْلاسزان
ا
ن
ي
ص
و
و
ـان
م
لم
يف
ـذ
ل
ا
ـي
ه
:
ـال
م
ف
سللته
بعع
كان
لما
ف
اه
يف ب إسءاعيلَ :وق رب
ِ ِ
ِ
َ
َ
ْ َ
ْ
َ َْ ُْ
َ
جاه َ
ب َ
ْش َك ِِب ما ليْ َس ل َك بِ ُِ ِعل ٌم فل تُ ِط ْع ُهما فمال :إن ذلك أعةم من أن امـء
داك
وافيْ ُِ ُح ْسنا َو ِإن
ِ ِ
لَع أن ت ِ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
جاه َ
داك َلَع أن تْش َك ِب ما ليْ َس لك بزُ عل ٌ
زم فمـال :ال بـل امـء بوـلتهما
بولتهما وومهما على كل وـال َو ِإن
ِ ِ ِ
ِ ِ

وان جاهعاه على الشءك ما زاد ومهما إال عةما.

 38ـ يف موــبال الش ـءيعة قــال الوــادا  :بــء الوالــعين مــن وســن معءفــة العبــع ابت ،إذ ال عبــادس أســء بلوألــا
بوـاوبها إىل رضــا تعــاىل مــن وءمــة الوالــعين املســلم لوجـه  ،الن وــق الوالــعين مشــتق مــن وــق تعــاىل إذا كــاا
على منهاج العين والسنة ،وال يكوان مينعان الولع من طاعة تعاىل إىل معويته ،ومن اليم
__________________
( )1ونتمة بنغ ذي احلءم أو عمء بن اخلطاب.
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اىل الشك ،ومن الزهع إىل العنيا ،وال يععو انه إىل خ ف ذلك ،فاذا كاا كذلك فمعوـيتهما طاعـة وطاعتهمـا معوـية،
َ ُ

َ

ْ َ

َ

َ ْ
َ َ َ ْ ْ
ْش َك ِِب ما ليْ َس ل َك بِ ُِ ِعل ٌم فل تُ ِط ْع ُهما واما يف ابب العشءس فعارمها واوتمل
قال تعاىل :و ِإن جاهداك لَع أن ت ِ
أذا مهــا نحومــا اوــتم عليــك يف وــال ــهءك ،وال تلــيق عليهمــا ــا قــع وســا عليــك مــن املــال وامللبــوس ،وال ــول
بوجهك عنهما وال تءفا وتك فوا أ وا ما ،فان تعةيمهما من تعاىل وقل اما أبوسن المـول ،والطفـه فـان ال

يليا أجء احملسن .
علـى عبـع الءمحـان بـن عمـءو بـن العـاة فمـال
 39ـ يف كتاب املناقل البـن دـهء آدـوب مـء احلسـ بـن علـي
عبع  :من أول أن ينةء إىل أول أهل األر إىل أهل السما فلينةء إىل هذا اوتـاز ،ومـا كلمتـه منـذ ليـاح ـف ،
 :فمــال لــه احلسـ  :أتعلــم أين أوــل أهــل األر إىل أهــل الســما وتمــاتلين
فــلتى بــه أبــو ســعيع اخلــعري إىل احلسـ
قــال ح :أطــا أابك ،فمــال لــه احلس ـ
وأيب يــوو ــف ؟ و إن أيب خلــور م ـ فاســتعذر وقــال :إن النــن
َ
َ
ْ َ
َ ْ
َ َ َ َْ ُْ
ْش َك ِِب ما ليْ َس ل َك بِ ُِ ِعل ٌم فل تُ ِط ْع ُهمزا وقـال رسـول
سعغ قول تعـاىل :و ِإن جاهداك لَع أن ت ِ
ٍّ
ملخلوا يف معوية اخلالق.
الطاعة ابملعءوف ،وقوله :ال طاعة

 :أمــا
 :إمنـا

للمـلمون مـن إلـم اوسـ و ودـءاعا الـعين :وبـء الوالـعين واجـل
 41ـ يف عيون األخبار يف ابب مـا كتبـه الءضـا
وان كاا مشءك  ،وال طاعة اما يف معوية اخلالق وال لهومها ،فانه ال طاعة ملخلوا يف معوية اخلالق.
قــال :هــذه د ـءاعا الــعين إىل أن قــال  :وبــء
 41ـ يف كتــاب اخلوــال عــن األعمــش عــن جعفــء بــن د
الوالعين واجل ،فان كاا مشءك ف تطعهما وال ألومها يف املعوية ،فانه ال طاعة ملخلوا يف معوية اخلالق.
يمــول ـ وذكــء ك مـا طـوي ـ ويف أثناعـه :ال طاعــة
 42ـ عـن ســليم بـن قـيس ااـ ح قـال :سعــغ أمـو املـ من
ملخلوا يف معوية اخلالق ،وال ينبهي للمخلوا ان يكون جنة ملعوية  ،ف طاعة يف معوية وال طاعة ملن عوى .
املوجزس :ال طاعة ملخلوا يف
 43ـ يف من ال حيلءه الفميه يف ألفا ه
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معوية اخلالق.
وـعيا طويـل وفيـه يمـول أطيعـوا آاب كـم فيمـا أمـءوكم وال تطيعـوهم يف

 43ـ يف إلاسن الربقـي ابسـناده عـن النـن
معا ي .
وفيه يمول :إين ال آمءك بعموا الوالعين ولكن اوبهما يف العنيا معءوفا.
 44ـ وفيه وعيا آخء عنه

َ ذ ْ َ َ َ ْ َ
زن أنزا َ إ َِلذ
زبيل م
ِ
يف قولـه وات ِبزع س ِ

 45ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ويف رواية أيب اجلارود عن أيب جعفـء
.
يمول :اتبا سبيل د
 46ـ يف أ ــول الكــايف احلسـ بــن د عــن معلــى بــن د عــن الودــا عــن علــي بــن أيب محــزس عــن أيب بوــو عــن أيب
قــال :سعتــه يمــول :اتمـوا احملمـءاو مــن الــذنوب .فــان اــا طالبــا يمــول أوــعكم :أذنــل واســتهفء ،إن
جعفــء

ذ ْ َ ُ ْ َ
ََ ْ
َ ذ ُ َ َ ُ ْ َُذ َ ْ َ ْ
ح َريْ
ناه ِف إماآٍ ُ
قزاَ َح ذبزة م ْ
كتُ ُ
ُ
زن
ث
م
زك
ت
ن
إ
ها
ن
إ
ل
ـا
ق
و
ني
ب
م
ب ما قدموا وآرارهم وُك َش ٍء أ
يمـول ون
ٍ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ٍ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ ْ
َ ُ ذ َ َ ٌ
َ َْ ََ ُ ْ
خ َرة أ ْو ِف ذ
اهلل ل ِطيف َخ ِب ٌري .
ماوات أ ْو ِِف اْل ْر ِض يَأ ِت بِها اهلل ِإن
الس
ِ
خرد ٍَ فتكن ِِف ص ٍ ِ

 47ـ يف جمما البيان وروى العيادي ابوسناد عن ابن مسكان عن أيب عبع

ْ َ

قال :اتموا احملمءاو مـن الـذنوب

فان اا طالبا ،ال يمولن أوعكم :أذنل واستهفء إن تعاىل يمولِ :إ ْن تَ ُك ِمثقاَ َح ذب ٍة ِم ْن َخ ْر َد ٍَ اتية.
 45ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم قال علـي بـن إبـءاهيم  :ث عطـة علـى خـرب لممـان وقوـته فمـال جـل ذكـءه :يزا

ْ
َْ
َ
َ ْ
ُ ذ َ َ ٌ
ُد َ ذ ذ ْ َ ُ ْ َ َ ذ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ
خ َرة أَ ْو ِف ذ
اهلل ل ِطيزف
ماوات أ ْو ِِف اْل ْر ِض يَزأ ِت بِ َهزا اهلل ِإن
الس
ِ
ِن ِإنها ِإن تك ِمثقاَ حب ٍة ِمن خرد ٍَ فتكن ِِف ص ٍ ِ
َ
َُ َ
َ َْ َ ُْْ َ
َ ذ
ذ َ َُْ ْ َْ ْ
بر َو ْ
اص ْ
ُ
يا د ذ
زَّب َلَع مزا أصزابَك ِإن
ن
م
ال
ن
ع
ُ
ان
و
وف
ر
ع
م
ال
ب
ر
م
أ
و
لة
الر
م
ق
َخ ِب ٌري قال من الـءزا اتـك بـه
ِ
ِن أ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َْ ُْ
اْل ُ
ور .
م
َلِك ِمن عَّآِ
ِ

 49ـ يف الكايف ابسـناده إىل معاويـة بـن وهـل قـال :سـللغ أاب عبـع

وأوــل ذلــك إىل
عيسى بن مءمي

عـن أفلـل مـا يتمـءب بـه العبـاد إىل رهبـم

مــا هــو؟ فمــال :مــا أعلــم دــي ا بعــع املعءفــة أفلــل مــن هــذه الوــلوس ،أت تــءى أن العبــع الوــاحل
قال :
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َوأَ ْوصا ب ذ
الرل ِة َو ذ
الَّاك ِة ما ُد ْم ُت َح ًّيا .
ِ ِ
 51ـ علـي بـن إبـءاهيم عـن د بـن عيسـى عـن يـونس عـن هـارون بـن خارجـة عـن زيـع الشـااو عـن أيب عبـع
الولوس وهي آخء و ااي األنبيا .
قال :سعته يمول :أول األعمال إىل
 51ـ أبو داود عن احلس بن سعيع عن د بن الفليل عن أيب احلسن الءضا أنه قال :الولوس قءابن كل تمى.

البنــه د بـن احلنفيــة اي بـ اقبـل مــن احلكمــا مـواعةهم،
 52ـ يف مـن ال حيلــءه الفميــه يف و ــية أمـو املـ من
وتعبء أوكامهم وكن آخذ الناس مبا أتمء به ،وأكة الناس عمـا تنهـى عنـه ،وامـء ابملعـءوف تكـن مـن أهلـه ،فـان اسـتتماو
األمور عنع تبارك وتعاىل األمء ابملعءوف والنهى عن املنكء.
 53ـ يف الكـايف عـعس مـن أ ـاابنا عـن أمحـع بـن د بـن خالـع عـن د بـن عيسـى عـن د بـن عءفـة قـال :سعـغ أاب
يمول :لتلمءون ابملعءوف ولتنهن عن املنكء أو ليستعملن عليكم دءاركم فيععو خياركم ف يستجاب ام.
احلسن
 54ـ د بن حي عن أمحـع بـن د عـن علـي بـن النعمـان عـن عبـع بـن مسـكان عـن داود بـن فءقـع عـن أيب سـعيع
قال :ويل لموو ال يعينون ابألمء ابملعءوف والنهى عن املنكء.
الزهءي عن أيب جعفء وأيب عبع
 55ـ وابسناده قال :قال أبو جعفء  :قال :ب س الموو يعيبون األمء ابملعءوف والنهى عن املنكء.
أ ـاابه مـن االربعمـلس ابب :اعمـءوا ابملعـءوف واهنـوا عـن املنكـء
 56ـ يف كتـاب اخلوـال فيمـا علـم أمـو املـ من
وا ربوا على ما أ ابكم.
اي وفـص ان مـن ـرب ـرب قلـي
 57ـ يف أ ـول الكـايف ابسـناده إىل وفـص بـن أليـاث قـال :قـال أبـو عبـع
فــلمءه ابلوــرب والءفــق،
بعــا إلم ـعا
ومــن جــز جــز قلــي  ،ث قــال :عليــك ابلوــرب يف ليــا أمــورك فــان
ُ
ََ ْ َ ُْ َ
َُ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ
َ ْ
ب رذد َ
اص ْ
ني أوِل ذ
اه ْع َم ِة وقال تبارك
م
ال
و
ِن
ر
َ
و
يل
ع
َّب َلَع ما يقولون واهعرهم هعرا
ِ
فمال :و ِ
ِ
ِ
ِ
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َْْ ذ
ذ ذ َ َ َُ َ َُذ
َ َ ْ َ ُ َ َ ذ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ٌ َ َ ذ ُ َ ٌّ َ ٌ َ ُ َ ذ
اَّلين صَّبوا وما يلقاهزا
ْحيم وما يلقاها إِال ِ
اَّلي بينك وبينُ عداوة كأنُ و ِِل ِ
وتعاىل :ادفع بِال ِِت ِِه أحسن فإَِا ِ
ذ ُ
و الوه ابلعةاعم ورموه هبا ،واحلعيا وفيما أخذاه منه كفاية ان دا تعاىل.
إِال َو َح ٍّظ َع ِظ ٍيم فورب

 58ـ د بن حي عـن أمحـع بـن عيسـى عـن علـي بـن احلكـم عـن عبـع بـن بكـء عـن محـزس بـن محـءان عـن أيب جعفـء
ق ــال :اجلن ــة إلفو ــة ابملك ــاره والو ــرب ،فم ــن ــرب عل ــى املك ــاره يف ال ــعنيا دخ ــل اجلن ــة ،وجه ــنم إلفوف ــة ابلل ــذاو

والشهواو فمن أعطى نفسه لذ ا ودهو ا دخل النار.
 59ـ د بن حي عن أمحع بن د عـن ابـن سـنان عـن أيب اجلـارود عـن األ ـبغ قـال :قـال أمـو املـ من
عليك.
ربان :رب عنع املويبة وسن ليل وأوسن من ذلك الورب عنع ما وءو
 61ـ أبو علـى األدـعءي عـن احلسـن بـن علـي الكـويف عـن العبـاس بـن عـامء العزرمـي عـن أيب عبـع

 :الوـرب
قـال :قـال

 :سيلتى على الناس زمان ال ينال امللك فيه إال ابلمتل والتجرب ،وال الهـ إال ابلهوـل والبخـل ،وال احملبـة
رسول
إال ابستخءاج العين واتبا ااوى ،فمن أدرك ذلك الزمان فورب على الفمء وهو يمعر على اله و رب علـى البهلـة وهـو
يمعر على احملبة ،و رب على الذل وهو يمعر على العز آ ه ثواب عس عيما ن عا .
 61ـ علـي بـن إبـءاهيم عـن أبيـه عـن ابـن أيب عمـو عـن سـية بـن عمـوس عـن ابـن محـزس ال مـاح قـال :قـال أبـو عبـع
 :من ابتلى من امل من بب فورب عليه كان له م ل أجء ألة دهيع.
 62ـ د بــن حيـ عــن أمحــع بــن د بــن عيســى عــن د بــن ســنان عــن عمــار بــن مــءوان عــن ساعــة عــن أيب عبــع
أنعــم علــى قــوو فلــم يشــكءوا فوــارو علــيهم وابال وابتلــى قومــا ابملوــاعل فوــربوا فوــارو علــيهم
قــال :إن
النعمة.
 63ـ أبو على األدعءي عن أمحع بن د بن عيسى عن د بـن سـنان عـن العـ
قال :الورب من االميان مبنزلة الءأس من اجلسع ،
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بـن الفلـيل عـن أيب عبـع

فاذا ذهل الءأس ذهل اجلسع .كذلك إذا ذهل الورب ذهل االميان.
 64ـ يف جمما البيان

َ َ َ
َو ْ
علي
اص ِ َّْب َلَع ما أصابك من املشمة واألذى يف األمء ابملعءوف والنهى عن املنكء عن ٍّ

 65ـ يف جوامـا اجلـاما ان ذلـك ـا عزمـه

.
مـن األمـور أي قطعـه قطـا إاـاب والـزاو ،ومنـه احلـعيا ان

حيـل ان

ي خذ بءخوة كما حيل ان ي خذ بعزاعمه.
َ ُ َ رْ َ ذ َ ذ
لنزا ِ أي وال متـل وجهـك مـن النـاس بكـل وال تعـء عمـن يكلمـك
 66ـ يف جممـا البيـان وال ترزعر خزدك ل ِ
.
استخفافا به ،وهذا املع قول ابن عباس وأيب عبع
َ ُ َ رْ َ ذ َ ذ
لنزا ِ أي ال تـذل للنـاس طمعـا فيمـا عنـعهم
 67ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم وقولـه
 :وال ترزعر خزدك ل ِ
َْ

َ َْ
ززش ِِف اْل ْر ِض َم َرحززا أي فءوــا ويف روايــة أيب اجلــارود عــن أيب جعفــء
وال تم ِ
َْ
ذ َ ُ ُّ ُ ذ ُ ْ َ ُ
اْل ْرض َ
َ
ور .
خ
ف
تاَ
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 68ـ يف الكـايف علـي بـن إبـءاهيم عـن أبيـه عـن ابـن إلبـوب عـن هشـاو بـن سـامل عـن أيب بوـو عـن أيب جعفـء

يف قولــه

النن
( .) 1
 69ـ يف كتــاب ث ـواب األعمــال ابســناده إىل ابــن فلــال عمــن وعثــه عــن أيب عبــع
 :من مشى على األر اختياال لعنه األر ومن تها ومن فوقها.

َ َْ
ززش ِِف
 :وال تم ِ

ان

او ى رج من ب متيم فمـال لـه :إايك وإسـبال اوزار والممـيص :فـان ذلـك مـن املخيلـة و ال حيـل املخيلـة
قــال :قــال رســول
قـال رسـول

 71ـ أيب قال :وعثين سعع بن عبع عن أمحع بن د عن أبيه رفعه قال :قال أبو جعفـء
 :ويل ملن خيتال يف األر معار جبار السماواو واألر .
 :وهنـى أن خيتـال الءجـل يف مشـيته وقـال :مـن لـبس ثـواب فاألتـال فيـه
 71ـ يف أماح الوعوا يف مناهي النـن
خسة به من دفو جهنم ،وكان
__________________
( )1املخيلة :الكرب.
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قءين قارون ألنه أول من اختال ،فخسـة

يف جربوتـه .ويف مـن ال حيلـءه

بـه وبـعاره األر  ،ومـن اختـال فمـع از

الفميه م له سوا .
 72ـ يف أ ول الكايف علي بن إبءاهيم عن أبيه عن بكء بن احل عن الماسم بن بءيع قال :وـعثنا أبـو عمـءو الـزبوي
بعــع أن قــال :إن تبــارك وتعــاىل فــء االميــان علــى جـوارل
وذكــء وــعي ا طــوي يمــول فيــه
عــن أيب عبــع
ابن آدو وقسمه عليها وفءقه فيها وفء على الءجل ان ال ميشى هبما إىل دـي مـن معا ـي  ،وفـء عليهمـا املشـي
َْْ َ َ ذ َ َ ْ َْ َ َْْ َ ََ ْ َُْ َ ْ َ
َ َْ
ُ
اْلبزاَ طزوال وقـال:
إىل ما يءضى
 ،فمال :وال تم ِش ِِف اْلر ِض مرحا إِنك لن َّت ِرق اْلرض ولزن تبلزغ ِ
َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ ذ َ ْ َ َ ْ َْ
َ َ ْ ُ َْ
وات لروت اْل ِم ِري .
واق ِرد ِِف مش ِيك واغضض ِمن صوتِك إِن أنكر اْلص ِ
قال :سءعة املشي تذهل ببها امل من.
 73ـ يف كتاب اخلوال عن أيب احلسن

ْ َ
ْ ْ
ْ ْ
 74ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقال علي بن إبءاهيم يف قولـهَ :واق ِرد ِِف َمش ِيك أي ال تعجـل َواغ ُضض ِم ْن
ذ َْ َ َ ْ َ
ْ
َ
َ
اْل ْ
وات ل َر ْو ُت اْل َ ِم ِري وروى فيه ألو هذا أيلا.
ص
َص ْوتِك إىل ال تءفعه ِإن أنكر
ِ

 75ـ يف أ ول الكايف أمحع بن د الكـويف عـن علـي بـن احلسـن عـن علـي بـن أسـباا عـن عمـه يعمـوب بـن سـامل عـن
َ

َْ

َ

ْ

ذ ْ َ
َ ْ ُ
زر اْل ْ
ك َ
ت اْل َ
زري قــال:
م
زو
ر
ل
زوات
ز
ص
ِ :إن أن
ِ
ِ
ِ

عـن قـول

أيب بكـء احللـءمي قـال :سـللغ أاب عبـع
العطسة المبياة.
َ
َ
ْ
َ
ذ ْ َ َ ْ ْ
وات ل َر ْو ُت اْل َ ِم ِري وروى عن أيب عبـع
 76ـ يف جمما البيان ِإن أنكر اْلص ِ
المبياة ،والءجل يءفا وته ابحلعيا رفعا قبياا إال أن يكون داعيا أو يمءأ المءآن.

قـال :هـي العطسـة املءتفعـة

املــوجزس الــذ مل يســبق إليهــا :اليــع العليــا خــو مــن اليــع
 77ـ يف مــن ال حيلــءه الفميــه ومــن ألفــا رســول
* خــو مــا ألمــى يف الملــل
الســفلى* مــا قــل وكفــي خــو ــا ك ــء وأاــى* خــو ال ـزاد التمــوى* رأس احلكمــة خمافــة
اليم * االرتياب من الكفء* النياوة من عمل اجلاهلية* السكء لء النار* الشعء من إبليس* اخلمء لـا اال و* النسـا
وبالة الشيطان* الشباب دعبة من اجلنون*
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دء املكاسـل كسـل الـءاب* دـء املثكـل أكـل مـال اليتـيم لمـا* السـعيع مـن وعـظ بهـوه* الشـمي مـن دـمي يف بطـن أمـه*
*
موــوكم إىل أربعــة أذر * أر الـءاب الكــذب* ســباب املـ من فســوا* قتــال املـ من كفــء* أكــل حلمــه مــن معوــية
* مـن يوـرب علـى الءزيـة يعوضـه * اتن محـى الـوطيس ( * )1ال
وءمـة مالـه كاءمـة دمـه* مـن كةـم الهـيظ اجـءه
يلسا امل من من جاء مءت ( * )2ال ا على املء إال يـعه* الشـعيع مـن أللـل نفسـه* لـيس اخلـرب كاملعاينـة* أللهـم ابرك
ألمـ يف بكورهــا يــوو ســبتها وعيســها* اوــالس ابألمانــة* ســيع المــوو خــادمهم* لــو بهــى جبــل علــى جبــل جلعلــه
ابعأ مبن تعول ( )3احلءب خععة* املسلم مءآس ألخيه* ماو وتة أنفه ( * )4الب موكل
__________________

دكــا*

( )1الوطيس :التنور .املعءكة يلءب م للاءب إذا ادتع قال ابن منةور :وهي كلمة مل تسما إال منه .وهو مـن فوـيح الكـ و عـرب بـه عـن ادـتباك
احلءب وقيامها على ساا« ،انتهى» وهذا من ك مه

يف ألزوس ونـ وـ مـا رجـا النـاس بنـعا عبـاس بـن عبـع املطلـل بعـع اازميـة ودـءعوا يف

) يف ركاعبه فنةء إىل املعءكة وهم يمتتلون فمال :اتن محى الوطيس.
المتال فلدءف النن (
( )2قال اجلزري :يف احلعيا :ال يسلا امل من من وجء مءت ويف رواية ال يلعم اللسا واللعم سـوا واجلاـء :ثمـل احليـة وهـو اسـتعارس هاهنـا أي ال
يعهى امل من من جهة واوعس مءت فانه ابألوىل يعترب ،قال اخلطايب يـءوى بلـم العـ وكسـءها ،فاللـم علـى وجـه اخلـرب ومعنـاه ان املـ من هـو الكـيس
احلازو الذي ال ي تى من جهة الهفلة فيخع مءس بعع مءس وهـو ال يفطـن لـذلك وال يشـعء بـه واملـءاد بـه اخلـعا يف أمـء الـعين ال أمـء الـعنيا وامـا الكسـء
فعلى وجه النهى أي ال خيع عن امل من وال ي ت من اوية الهفلة فيما يف مكءوه أو دء وهو ال يشعء به ولـيكن فطنـا وـذرا وهـذا التلويـل يوـلح ان
يكون ألمء العين والعنيا معا.
( )3أي ابعأ مبن مت ن وتلزمك نفمته من عيالك ،فان فلل دي فليكن ل جانل.
( )4احلتة :املوو ،وماو وتة أنفه أي ب ضءب وال قتل ،وقيـل إذا مـاو فجـلس ،وهـذا الكـ و ورد يف مـا روى عنـه
قوله :من ماو وتة أنفه يف سبيل فمع
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مـن

ابملنطـق* النـاس كلســنان املشـط سـوا * أي دا أدوى مـن البخــل* احليـا خـو كلــه* اليمـ الفــاجءس تـع الــعاير مـن أهلهــا
ب قا ( * )1أعجل الشء عموبـة ،البهـي* أسـء اخلـو ثـوااب ابلـرب* املسـلمون عنـع دـءوطهم* إن مـن الشـعء احلكمـة وإن مـن
البيان لساءا* إروم من يف األر يءمحك من يف السما * من قتل دون ماله فهو دهيع* العاعع يف هبتـه كالعاعـع يف قي ـه
( * )2ال حيل للم من أن يهجء أخاه امل من فوا ث ث* من ال يءوم ال يءوم* النعو توبـة* الولـع للفـءاش وللعـاهء احلجـء*
الــعال علــى اخلــو كفاعلــه* وبــك الشــي يعمـي ويوــم* ال يشــكء مــن ال يشــكء النــاس* ال يـ وى اللـالة إال اللـال*
اتمـوا النــار ولــو بشــق متــءس* األروال جنــود جمنــعس فمــا تعــارف منهــا اعتلــة ومــا تنــاكء منهــا اختلــة* مطــل الهــين لــم (* )3
السفء قطعـة مـن العـذاب* النـاس معـادن كمعـادن الـذهل والفلـة* ـاول اولـس أوـق بوـعر جملسـه* او ـوا يف وجـوه
املعاو الرتاب* استنزلوا الءزا ابلوعقة* ادفعوا الب ابلععا * جبلغ الملـوب علـى وـل مـن أوسـن إليهـا وبهـم مـن
ـال مــن ــعقة* ال ــعقة وذو روــم إلتــاج* الوــاة والف ـءام نعمتــان مكفــور ن ( * )4عفــو امللــك
أســا إليهــا* مــا نمــص مـ ر
عمال امللك* هبة الءجل لزوجته تزيع يف عفتها* ال طاعة ملخلوا يف معوية اخلالق.
__________________
َ َ

َ

َ ْ ُ َ
هلل قال أبو عبيع على ما وكي عنه هو أن ميوو مو على فءاده من ألو قتل وال ألءا وال سبا وال ألوه ،وقال ابن األثـو :هـو
َوقع أج ُره لَع ا ِ
أن ميوو على فءاده كلنه سمط ألنفه فماو .واحلتة اا ك ،كانوا يتخيلون ان رول ملءيم ختءج من انفه فان جءل خءجغ من جءاوته.
( )1البلما :األر المفء الذ ال دي هبا.

قــال الطءحيــي (ره) :يف احلــعيا :اليم ـ الكاذبــة تــذر الــعاير ب قــا أي خاليــة وهــو كنايــة عــن خءاجهــا واابدس أهلهــا يءيــع ان احلــالة هبــا يفتمــء
له ويهو عليه ما أواله من نعمه.
ويذهل ما يف بتيه من الءزا واملال سوى ما ذخء له من اوث ،وقيل :هو أن يفءا
( )2كذا يف األ ل ويوافمه املوعر ويف نسخة «يف فيه».
( )3املطل :التسوية واملعافعة ابلععس والعين وتطويل املعس الذ يلءهبا للهءمي.
( )4أي ألو مشكورت .
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 78ـ وفيــه وقــال أمــو املـ من

يف و ــية البنــه د بــن احلنفيــة :اي بـ إايك واالتكــال علــى األمــاين فاهنــا بلــاعا

النوكي وت بط عن االخءس ( )1اي ب ال دءف أعلى من اوسـ و ،وال كـءو أعـز مـن التمـوى ،وال معمـل أوـءز مـن الـور  ،وال
دفيا أرح من التوبة ،وال لباس ألل من العافية ،وال وقاية أمنا من الس مة ،وال كنـز أألـ مـن المنـو  ،وال مـال أذهـل
للفاقة من الءضا ابلموو ،ومـن اقتوـء علـى بلهـة الكفـاف فمـع انـتةم الءاوـة ،وتبـوأ خفـم الععـة ( )2اي بـ الـءزا رزقـان:
رزا تطلبه ورزا يطلبك ،فان مل أتته أ ك ،ف مل هم سنتك عليهم يومك كفاك كل يوو ما هـو فيـه ،فـان تكـن السـنة
ســيلتيك يف كــل ألــع جبعيــع مــا قســم لــك ،وان مل تكــن الســنة مــن عمــءك فمــا توــنا بهــم وهــم مــا
مــن عمــءك فــان
ليس لك ،واعلم انه لن يسبمك إىل رزقك طالل ،ولن يهلبك عليه ألالـل ،ولـن حيتجـل عنـك مـا قـعر لـك ،فكـم رأيـغ
من طالل متعل نفسه ممرت عليه رزقه ( )3وممتوع يف الطلل قع ساععته املماديء ،وكل ممءون به الفنـا اليـوو لـك وأنـغ
من بلوم ألع علـى ألـو يمـ  ،ولـءب مسـتمبل يومـا لـيس مبسـتعبءه ومهبـوا يف أول ليلـة قـاو يف آخءهـا بواكيـه .فـ يهـءنكم
من طول ولول النعم وإبطا موارد النمم ،فانه لو خشي الفوو عاجـل ابلعموبـة قبـل املـوو ،اي بـ اقبـل مـن احلكمـا
مـعاراس النـاس ،وال خـو فـيمن ال يعادـء ابملعـءوف
مواعةهم وتعبء أوكامهم ،واعلم ان رأس العمل بعع االميـان ابت
من ال بع مـن معادـءته وـ اعـل إىل اخلـ ة منـه سـبي  ،فـان وجـعو ليـا مـا يتعـايش بـه النـاس وبـه يتعادـءون
مــل مكيــال ،ثل ــاه استاســان وثل ــه تهافــل ،اعلــم اي ب ـ انــه ال بــع لــك مــن وســن االرتيــاد وب ألــك مــن ال ـزاد مــا خفــة
الةهء ،ف مل على هءك فوا طاقتك فيكون
__________________

() 4

( )1األنكــال :االعتمــاد واألمــاين لــا االمنيــة :التمــين ،والنــوكي ابلفــتح لــا األنــوك وهــو األمحــق ،والت بــيط :التعويــق عــن االخــءس قــال الفــيم (ره) يف
الوايف أي عن عملها ويف بعم النسخ تمنط عن االخءس واالول أ هء.
( )2خفم الععة :سعة العيش.
( )3قرت على عياله :ضيق عليهم يف النفمة.
( )4االرتياد مبع الطلل.
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عليـك ثمـ يف وشـءك ونشــءك يف الميامـة ،فبـ س الـزاد إىل املعــاد العـعوان علـى العبـاد اي بـ البهـي سـاعق إىل احلـ ( )1لــن
يهلك امء عءف قعره من وون دهوته ان قـعره .قيمـة كـل امـء مـا حيسـن .االعتبـار يفيـعك الءدـاد .اي بـ إذا قويـغ
.
وان ضعفغ فاضعة عن معوية
فاقو على طاعة
قال م لة هذا الكتاب عفي عنه :وهـذه الو ـية الشـءيفة طويلـة وفيهـا مناهـل خـو الـعنيا واالخـءس لـءواد العلـم والعمـل
وأخذا منها ما أخذا تيمنا وتربكا.

َْ
ََْ ََ ْ َ ذ َ َ ذ َ َ ُ
ْ
ْ
ذ
َ
ماوات وما ِِف اْلر ِض .
قال عز من قاعل :ألم تروا أن اهلل سخر لكم ما ِِف الس
ِ

 79ـ يف أمــاح دــيخ الطاعفــة
قــل مــا أول نعمــة أبـ ك

قــال لعل ـي
وــعيا طويــل وفيــه ان النــن
ابســناده إىل أيب جعفــء البــاقء
وأنعــم عليــك هبــا؟ قــال :إن خلمــين إىل أن قــال :فمــا التاســعة؟ قــال :إن ســخء ح

سا ه وأرضه وما فيهما وما بينهما من خلمه ،قال :عقغ.
 81ـ يف أ ـول الكـايف ابسـناده إىل أيب جعفـء قـال :كفـي الوىل األلبـاب خبلـق الـءب املسـخء وملـك الـءب المـاهء إىل
قوله :وما أنطق به السن العباد وما أرسل به الءسل وما انزل على العباد دلي على الءب.
 81ـ يف كتاب كمال العين ومتاو النعمـة ابسـناده إىل محـاد بـن أيب زايد األزدي قـال :سـللغ سـيعي موسـى بـن جعفـء
ََ ْ ََ َ َْ ُ ْ َ َ ُ
َ
َ
باطنَة فمال  :النعمة الةـاهءس االمـاو الةـاهء والباطنـة
و
ة
ر
ه
ظا
ُ
 :وأسبغ عليكم نِعم
عن قول
ِ
ِ
االماو الهاعل.
الةــاهءس االمــاو الةــاهء ،والباطنــة االمــاو
 82ـ يف كتــاب املناقــل البــن دــهء آدــوب د بــن مســلم عــن الكــا م
الهاعل.
 83ـ يف تفســو علـي بـن إبـءاهيم وـعثين أيب عــن الماسـم بـن د عـن سـليمان بــن داود املنمـءي عـن دـءيك عـن جــابء
ََ ْ ََ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ
َ
َ
باطنَززة قــال :امــا النعمــة الةــاهءس فــالنن
و
ة
ر
ه
ظززا
زُ
 :وأسززبغ علززيكم نِعمز
قــال :قــال رجــل عنــع أيب جعفــء
ِ
ِ
وما جا به من معءفة
__________________

( )1احل بفتح احلا ـ :اا ك.
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وتوويــعه ،وامــا النعمــة الباطنــة فواليتنــا أهــل البيــغ وعمــع مودتنــا فاعتمــع و قــوو هــذه النعمــة الةــاهءس والباطنــة

َ ذ
َُْْ َ ذ
َ ُّ َ ذ ُ ُ
ْ ُ ْ
َ
ين ي ُ
اَّل َ
اَّل َ
يزن
سار ُعون ِِف الكف ِر ِم
ك
ن
َّ
ُي
ال
وَ
 :يا أيها الرس
زن ِ
ِ
ِ

واعتمعها قوو اهءس ومل يعتمعوها ابطنة ،فلنزل
ْ ََْ ُْ ْ ُُ
ُ َذ َْ
ُ
ْ
ُ
قالوا آمنا بِأفوا ِه ِهم ولم تث ِمن قلزوبهم ففـءل رسـول
واليتنا وإلبتنا.

عنـع نزواـا انـه مل يمبـل

تبـارك وتعـاىل اميـاهنم إال بعمـع

َ َ َ
ََ ْ ََ َ َْ ُ ْ َ َ ُ
باطنة ويف روايـة اللـااك عـن ابـن عبـاس قـال :سـللغ النـن
 84ـ يف جمما البيـان وأسبغ عليكم نِعمُ ظا ِهرة و ِ

فمــال :اي ابــن عبــاس أمــا مــا هــء فاوس ـ و ومــا ســوى مــن خلمــك ومــا أفلــل عليــك مــن الــءزا ،وامــا مــا بطــن
فســرت مســاوي عملــك ومل يفلــاك بــه ،اي ابــن عبــاس إن تعــاىل يمــول :ث ثــة جعلــتهن للم ـ من ومل يكــن لــه :ــلوس
املـ من عليــه بعــع انمطــا عملـه ،وجعلــغ لــه ثلــا مالــه يكفـء بــه عنــه خطــاايه ،وال ال ـة ســرتو مســاوي عملــه ومل أفلــاه
بشي منه ولو أبعيتها عليه لنبذه أهله فمن سواهم.
قــال :وــعثين عبــع بــن عبــاس وجــابء بــن عبــع
 85ـ يف أمــاح دــيخ الطاعفــة ابســناده إىل أيب جعفــء
يف مسـجعه يف رهـط مــن أ ـاابه فـيهم أبــو بكـء وأبـو عبيــعس وعمـء وع مـان وعبــع
األنوـاري قـالوا :أتينـا رســول
 :وق ــع أوو ــى إىل ريب جــل وتعــاىل أن أذك ــءكم
الءمحــان ورج ـ ن مــن ق ـءا الو ــاابة إىل قولــه واكيــا عــن رس ــول
ََ ْ ََ َ َْ ُ
ك ْم نِ َع َم ُُ اتيـة ث قـال اـم :قولـوا اتن قـولكم مـا أول
ابلنعمة وأذكءكم مبا اقـتص علـيكم مـن كتابـه واملـى وأسبغ علي
نعمـة رألــبكم وب كــم هبـا؟ فخــا المــوو ليعــا فـذكءوا نعــم الــذ أنعـم علــيهم وأوســن إلــيهم هبـا مــن املعــاش والـءايش
علــى علــى
مــن أنعمــه الةــاهءس ،فلمــا أمســك المــوو أقبــل رســول
والذريــة واألزواج إىل ســايء مــا ب هــم
فمـال :اي أاب احلســن قـل فمــع قــال أ ـاابك ،فمــال :وكيــة ابلمـول فــعاك أيب وأمـي وامنــا هــعاا بـك؟ قــال :ومــا
وأنعــم عليــك هبــا؟ قــال :أن خلمــين جــل ثنــاؤه ومل أك دــي ا مــذكورا ،قــال:
ذلــك فهــاو قــل مــا أول نعمــة أب ـ ك
عقغ .فما ال انية؟ قال :أن أوسن يب إذ خلمين فجعلين ويا ال موا  ،قال :عقغ .فما ال ال ة؟ قال :أن انشـلن فلـه
احلمع يف
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أوسن ورس وأععل تءكيل ،قال :عقغ .فمـا الءابعـة؟ قـال :أن جعلـين متفكـءا راعيـا البلهـا سـاهيا ،قـال :ـعقغ فمـا
اخلامسة؟ قال أن جعـل ح سـءا عـن ادراك ( )1مـا ابتهيـغ هبـا وجعـل ح سـءاجا منـوا ،قـال :ـعقغ .فمـا السادسـة؟ قـال:
أن هــعاين لعينــه ومل يلــلين عــن ســبيله ،قــال :ــعقغ .فمــا الســابعة؟ قــال :أن جعــل ح مــءدا يف ويــوس ال انمطــا اــا،
قال :عقغ .فما ال امنة؟ قال :أن جعلين ملكا مالكا ال لوكـا ،قـال :ـعقغ .فمـا التاسـعة؟ قـال :أن سـخء ح سـا ه
وأرضه وما فيهما وما بينهما من خلمه ،قال :عقغ فما العادءس؟ قال :أن جعلنـا سـباانه ذكـءاا قوامـا علـى و علنـا ال
ُ
ْ َ ُ ُّ ْ َ َ
هلل ال َتْ ُرززوها فتبســم
إا قـال :ـعقغ .فمـا بعــعها؟ قـال :ك ـءو نعـم اي نــن فطابـغ َو ِإن تعززدوا نِعمززة ا ِ
وقــال ليهن ــك احلكمــة ليه نــك العلــم اي أاب احلســن فلنــغ وارث علمــي واملبـ المـ مــا اختلفــغ فيــه مــن
رســول
() 2
بععي ،من أوبك لعينك وأخذ بسبيلك فهو ـن هـعى إىل ـءاا مسـتميم ،ومـن رألـل عـن هـواك وأبهلـك وختـ ك
لمى يوو الميامة ال خ ا له واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 56ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ويف رواية أيب اجلـارود عـن أيب جعفـء

ُ ُ
َو ِم َن ذ
اها ِ َم ْن جا ِدَ ِِف
يف قولـه
َ
َ
ْ
ُ ْ َذ
َ َ ذ
َ ََ ْ َ
َْ ْ َ ُ
ُ
َ
زو اكن
ري َو ِإَا ِقيل ل ُه ُم ات ِب ُعوا ما أنََّ اهلل قالوا بَل نت ِب ُع ما َو َجدنا َعليْ ُِ آباءنا أول
ا ِ
ري ِعل ٍم وال هدى وال ِكتا ٍ م ِن ٍ
هلل بَِ ِ
َ
ذ ْ ُ َْ ُ ُ ْ
ذ
 :اتبا ما انزل إليك من
الس ِع ِري فهو النلء بن احلارث ( )3قال له رسول
الشيطان يدعوهم إىل عذا ِ

__________________

( )1كذا يف النسخ وال ختلو عن التواية ويف الباار (ج  15ـ ج  2ـ ة « )29قال :أن جعل ح دواعء أدرك ما ابتهيغ  ...اه».
( )2خت ه ومنه وعنه :تءكه.
( )3النلـء بـن وـارث بـن علممـة بـن كنــعس مـن دـياط قـءيش وأعـعا رسـول

(

) و ــن كـان يـ ذى رسـول

وكان قع قعو احلوس وتعلم هبا أواديا ملوك الفـءس وأواديـا رسـتم وإسـفنعاير ،فكـان إذا جلـس رسـول
قومه ما أ اب من قبلهم من األمم من نممة خلفه يف جملسه إذا قاو ،ث قال :أا و ـ
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(

(

) وينوـل لـه العــعاوس

) «جلسـا فـذكء فيـه ابت ووـذر

ربك قال :بل اتبا ما وجعو عليه آابعي.

َ ُ َ ُْ ٌ َ َ ْ َ ْ َ َ ُْ ْ َ ُْ ْ
َ ْ ُْ ْ َُْ
هلل وهو َم ِسن فق ِد استمسك بِالعرو ِة الور
َ :ومن يس ِلم َوجهُ إىل ا ِ

قال :ابلوالية.
 59ـ وقوله
 88ـ يف كتاب التوويع وعثنا سعع بن عبع عن إبءاهيم بـن هادـم ود بـن احلسـ بـن أيب اخلطـاب ويعمـوب بـن
وــعيا طويــل يمــول يف آخــءه :وقــال رســول
يزيــع ليعــا عــن ابــن أيب عمــو عــن عمــء بــن أذينــة عــن أيب جعفــء
خالمـه ،فـذلك قولـه

َ :ولَ ْ
ِئ َسأَ ْ َِل ُه ْم َم ْن َخلَزقَ
ِ

 :كل مولود يولع على الفطءس يع على املعءفة ابن
َ َْ ْ َ ََُ ُ
ذ
ُ
ذ
ماوات واْلرض ْلقولن اهلل .
الس
ِ
مــا مع ـ الواوــع؟ قــال :الــذي اجتمــا
 89ـ وابســناده إىل أيب هادــم اجلعفــءي قــال :ســللغ أاب جعفــء ال ــاين
َ
ْ
َ
ُ
َ :ولَ ْ
ِئ َسأَ ْ َِل ُه ْم َم ْن َخلَ َق ذ
السماوات َواْل ْر َض ْلَ ُقول ذن ُ
اهلل .
األلسن عليه ابلتوويع ،كما قال
ِ
ِ

قــال :انــه لينــزل يف ليلــة المــعر إىل وح األمــء تفســو األمــور ســنة
 91ـ يف أ ــول الكــايف ابســناده إىل أيب جعفــء
سنة ي مء فيها يف أمء نفسه بكذا وكذا ،ويف أمء الناس بكذا وكذا ،وانه لياعث لوىل األمء سوى ذلك كـل يـوو علـيم
َْ
ََْ َ ذ
اْل ْرض م ْن َش َ
ع َر ٍة
ِف
ما
ن
اخلاة واملكنون العجيل املخزون م ل ما ينزل يف تلك الليلة مـن األمـء ،ث قـءأ :ولو أ
ِ ِ
ِ

َْ ٌ َ َْ ْ
َ َ ْ َ ُ
اهلل َ
ح ُر َي ُم ُّد ُه م ْن َد ْعده َسبْ َع ُة أَ ِْبُ
مات اهلل إ ذن َ
يَّ َحب ٌ
ٌ
يم واحلعيا طويل أخذا منه موضا
َّ
ع
ُك
ت
د
ف
ن
ما
ر
أقلآ واْل
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
احلاجة.
َ
َ
َ
َ
ََْ ذ
ْ َ َ َ ْ ٌ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ُّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ
ْ ْ
زر
 19ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقوله :ولو أن ما ِِف اْلر ِض ِمن شعر ٍة أقلآ واْلحر يمده ِمن دع ِد ِه سزبعة أِب ٍ
َ َ ْ َ ُ
ذ َ َ
الر ُ
يَّ َحب ٌ
ُّ
وح ِم ْن أمزر
عن الـءول فمـال:
يم وذلك ان اليهود سللوا رسول
هلل ِإن اهلل ع َِّ ٌ ِ
ُكمات ا ِ
ما ن ِفدت ِ

ُ
ر
َرِّب َوما أوتِيتُ ْم

__________________

اي معشــء ق ـءيش أوســن وــعي ا منــه فهلم ـوا إىل ،فــاا أوــعثكم أوســن مــن وعي ــه ،ث حيــعثهم عــن ملــوك فــارس ورســتم واســفنعاير ،وهــو الــذي قــال
(

َ ُْ ُ ْ َ
ززَّ ََ ُ
ززل مززا أَن ْ َ
اهلل كمــا ذكــءه املفســءون ،وكــان عاقبــة أمــءه انــه قتــل ببــعر وقــع قتلــه أمــو امل ـ من عليهالس ـ و ــربا عنــع رســول
سززأن ََِّ ِمث

)كما ذكءه ابن هشاو يف السوس وألوه.
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ْ ْ

ذ َ

ِم َن ال ِعل ِم إِال ق ِليل قالوا :نحن خا ة؟ قال :بل الناس عامـة ،قـالوا :فكيـة اتمـا هـذا اي د؟ تـزعم انـك مل تـ و مـن

َ
ََ ْ ُْ َ ْ ْ ََ
ََ ْ ُ َ َ
وِت خ ْريا ك ِثريا
أ
د
ق
ف
اس
ر
ـو
ت
ال
وهي
ة
اْلبم
العلم إال قلي وقع أوتيغ المءآن وأوتينا التوراس وقع قءأو :ومن يثت ِ
ِ
َ
َْ
ُ
َ
ْ
َ َ ْ
ََْ َ ذ
ْ َ َ َ َ ْ ٌ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ُّ ُ ْ َ ْ
ُ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
فـانزل تبـارك وتعـاىل ولو أن ما ِِف اْلر ِض ِمن شعر ٍة أقلآ واْلحر يمده ِمن دع ِدهِ سبعة أِب ٍر مزا ن ِفزدت ُكِمزات
هلل يمول :علم أكرب من ذلك وما أوتيتم ك و فيكم قليل عنع .
ا ِ
َ ْ َ ُ َ ُْ
عـن قولـه تعـاىل :سبعة أِب ٍر مزا
 92ـ يف كتاب االوتجاج للطربسي (ره) سلل حي بن أك م أاب احلسن العامل
َ َ ْ َ ُ
هلل ما هـي؟ فمـال :هـي عـ الكربيـغ وعـ الـيمن وعـ الربهـوو وعـ الطربيـة ولـة مـا سـيعان ومحـة
ُكمات ا ِ
ن ِفدت ِ

افءيمية وع بلعوران ،ونحن الكلماو الذ ال تعرك فلاعلنا وال تستموى.
«والباــء مــعاده» 94 .ـ يف تفســو علــي بــن إب ـءاهيم ويف روايــة أيب
 93ـ يف جممــا البيــان وق ـءأ جعفــء بــن د
ذ َ ْ

ْ

َ
َُْ ُ ْ
َ ُ ُ ْ
واح َد ٍة بلهنا و اعلـم اهنـم قـالوا :اي د
اجلارود عن أيب جعفء
يف قوله :ما خلقكم َوال دعثكم ِإال كنف ٍس ِ
َ ُْ ُ
كز ْ
زم َوال
خلمنــا أطـوارا نطفــا ث علمــا ث أنشــلا خلمــا كمــا تــزعم ونــزعم اا نبعــا يف ســاعة واوــعس فمــال  :مززا خلق
َُْ ُ ْ ذ ََْ
واح َد ٍة امنا يمول له كن فيكون.
دعثكم ِإال كنف ٍس ِ
ََ

َ

ذ

ذ َ

اه َ
 :أل ْم تَ َر أ ذن َ
اههار َو ُيو ِل ُج ذ
اهلل يُو ِل ُج الليْل ِف ذ
هار ِِف الليْ ِل يمـول :مـا يـنمص مـن الليـل يـعخل
 18ـ وقولـه
ِ
ِ
يف النهار ،وما ينمص من النهار يعخل يف الليل.
َ
ذ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ٌّ
ُك َجْزري إىل أ َجزل ُم َس ًّ
زّ يمـول :كـل واوـع منهمـا اـءى إىل منتهـاه ،ال
 :الشمس والقمر
 96ـ وقولـه
ِ
ٍ
يموء عنه وال ااوزه.
ََ

َ

ْ ْ

َ

ْ

ْ ََ ذ ُ َ
ك َتْري ِف َ
اْل ْح ِر بنعمة قال :السفن جتءي يف الباء بمعرس .
 :ألم تر أن الفل
 97ـ وقوله
ِ ِ
َ َ
ُر َ ذ َ ُ
ذ
ور قـال :الـذي يوـرب علـى
 98ـ وقال علي بن إبءاهيم يف قولـه
ِ :إن ِِف َلِك خ ٍ
ار شزب ٍ
يزات ِلزِّ صزب ٍ
على ليا أوواله.
الفمء والفاقة ،ويشكء
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ُر

ُ

َ ذ َ
ور ويف احلعيا :االميان نوفان نوة رب ونوة دكء.
ار شب ٍ
 99ـ يف جمما البيان ِلِّ صب ٍ

اهلل ُُمْلرز َ
زوا َ
زني َ ُ
 :وإذا ألشـيهم مــوج كالةلـل يعـ يف الباــء َد َعز ُ
ه
 933ـ يف تفسـو علـي بــن إبـءاهيم وقولـه
ِ ِ
ذ
َُ
ُّ
ُ
َ
ح ُد بآياتنا إال ُك َخ ذ
ين إىل قوله تعاىل :فَمنْ ُه ْم ُم ْقتَر ٌد أي احل َوما جْ َ
ر
اف َ
ور قال :اخلتار اخلعا .
ف
ك
ار
ت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٌ َ ْ ََ
َ ُّ َ ذ ُ ذ ُ َ ذ ُ ْ َ ْ َ
َْ
ذ َ ْ َ
ْ
َ
ْ
هلل
 939ـ وقولـه
 :يا أيها اها اتقوا ربكم واخشوا يوما ال ج َِّي و ِاف عن و ِ
فهِ إىل قولـه :إِن وعد ا ِ
َح ٌق قال :ذلك الميامة.

وـعيا طويـل وفيـه قـال السـاعل :فـلي النـاس اثبـغ رأاي؟ قـال:

 112ـ يف من ال حيلءه الفميه عن أمـو املـ من
من مل يهءه الناس من نفسه ،ومل تهءه العنيا بتشويمها.
 113ـ يف جممـا البيـان ويف احلـعيا الكـيس مـن واسـل نفسـه وعمـل ملـا بعـع املـوو ،والفـاجء مـن اتبـا نفسـه هواهـا
ومت على .
لءجـل سعـه يـذو الـعنيا مـن ألـو معءفـة مبـا اـل أن يمـول يف
 114ـ يف إردـاد املفيـع مـن كـ و أمـو املـ من
معناهــا :الــعنيا دار ــعا ملــن ــعقها ،ودار عافيــة ملــن فهــم عنهــا ،ودار أل ـ ملــن تــزود منهــا ،مســجع أنبيــا ومهــبط
وويــه ،وموــلى م عكتــه ،ومتجــء أولياعــه اكتســبوا فيهــا الءمحــة ورحبـوا فيهــا اجلنــة فمــن ذا يــذمها وقــع آذنــغ ببينهــا ،وادو
بفءاقها ،ونعغ نفسها فشوقغ بسءورها إىل السءور ،وبب ها إىل الب ( )1ختويفا و ذيءا وتءأليبا ،وتءهيبا ،فيـا ايهـا الـذاو
للعنيا واملهرت بتهءيءها م ألءتك أمبوار آابعك يف البلى أو مبوار ( )2أمهاتك غ ال ءى
__________________
( )1كذا يف النسخ ويف املوعر «ووذرو بب عها الب » ويف النه «فم لغ ام بب عها الـب

ودـوقتهم بسـءورها إىل السـءور» قـال الشـارل املعتـزح

فم لغ ام بب عها الـب أي بـ االخـءس وعـذاب جهـنم ودـوقته بسـءورها إىل السـءور أي إىل سـءور االخـءس ونعـيم اجلنـة (ث قـال) :وهـذا الفوـل كلـه
ملعل العنيا وهو ينبل عن اقتعاره عليهالس و على ما يءيع من املعاين الن ك مه كله يف ذو العنيا وهو اتن ميعوها وهو ادا يف ذاك ويف هذا.
( )2كذا يف النسخ لكن يف املوعر والنه «أو مبلاجا أمهاتك» وهو الةاهء املناسل ال سلوب الك و من جهـة الفوـاوة ،وال خيلـو النسـخ عـن
التواية.
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كم عللـغ بكفيـك ومءضـغ بيـعيك تبتهـي اـم الشـفا ! وتستو ـة اـم األطبـا  ،وتلـتمس اـم الـعوا  ،مل تـنفعهم بطلبـك
ومل تشفعهم بشفاعتك ،م لغ ام العنيا موءعك ( )1وملجعك ويا ال ينفعك بكا ك ،وال يهين عنك أوباؤك.
أي األعمــال
 115ـ يف أ ــول الكــايف ابســناده إىل د بــن مســلم بــن دــهاب قــال :س ـ ل علــي بــن احلس ـ
أفلــل مــن بهــم الــعنيا ،وان لــذلك
ومعءفــة رسـوله
؟ فمــال :مــا مــن عمــل بعــع معءفــة
أفلـل عنــع

َ َ ْ َ ََْ َ َ
َن ِمزززنَ
أىب واسزززتبَّب و
لشــعبا ك ــوس وللمعا ــي دــعبا ،فــلول مــا عوــى بــه الكــرب وهــي معوــية إبلــيس و ـ
ْ
ْ
َ ُ
َ
ذ َ َ
ْ َْ ُ
ُ
الْاكفِر َ
زع َرة
هذهِ الش
ين  ،واحلءة وهي معوية آدو وووا و قال
اما :فلُك ِمن حيث ِشئتما َوال تق َربا ِ
ِ
َ ُ
َ ذ
َ
فتَبونا ِمزن الظزال ِ ِمني فلخـذا مـا ال واجـة هبمـا اليـه ،فـعخل ذلـك علـى ذريتهمـا إىل يـوو الميامـة ،وذلـك ان أك ـء مـا

يطلــل ابــن آدو مــا ال واجــة بــه اليــه ،ث احلســع وهــي معوــية ابــن آدو و ـ وســع أخــاه فمتلــه فتشــعل مــن ذلــك و ـل

النسا وول العنيا وول الءايسة وول الءاوـة ووـل الكـ و ووـل العلـو وال ـءوس ،فوـءن سـبا خوـال فـاجتمعن كلهـن
يف وـل الـعنيا ،فمـال األنبيـا والعلمـا بعـع معءفـة ذلـك :وـل الـعنيا رأس كـل خطي ـة ،والـعنيا دنيـاائن :دنيـا بـ م ودنيــا
ملعونة.
قــال :م ــل الــعنيا كم ــل مــا الباــء ،كلمــا دــءب منــه

 116ـ وابســناده إىل طلاــة بــن زيــع عــن أيب عبــع
العطشان ازداد عطشا.
قـال :إن
 117ـ يف بواعء العرجاو د بن عبع احلميع وأبو طالل ليعا عن ونـان ابـن سـعيء عـن أيب جعفـء
ت علمــا عامــا وعلمــا خا ــا ،فلمــا اخلــاة فالــذي مل يطلــا عليــه ملــك ممــءب وال نــن مءســل ،وامــا علمــه العــاو فالــذي

ْ َ
السز َ
زم ذ
زد ُه ِعلْز ُ
زاع ِة
اطلعـغ عليــه امل عكـة املمءبــون واألنبيــا املءسـلون ،وقــع وقـا ذلــك كلــه إلينـا ث قــال :أو مـا تمـءأِ :عنز
َْ
ََُرُ َْ َ ْ َ
َ ْ ُ َ
َْ
َْ
َْ
َْ ٌ َ ر َْ َُ ُ
وت .
ب غدا َوما تد ِري نفس بِأي أر ٍض تم
َنَ الَيْث َو َيعل ُم ما ِِف اْل ْرحاآِ َوما تد ِري نف ٌس ما َا تك ِس
وي

قال :قال :اال

 118ـ يف كتاب اخلوال عن أيب اسامة عن أيب عبع

__________________
( )1ويف املوعر «قع م لغ لك العنيا هبم موءعك .»...
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ذ َ َْ ُ ُْ ذ َ َُ َرُ َْ َ
زَنَ الَيْزث
أخربكم خبمسة مل يطلا عليها أوعا من خلمه؟ قال :قلغ :بلى ،قال :إِن اهلل ِعنده ِعلم السزاع ِة وي
َْ
َْ
َ
َْ
َ ْ
َْ
َْ ٌ َ ر َْ َُ ُ ذ َ َ ٌ َ
ٌ
ك ِس ُب غدا َوما تَ ْد ِري نفس بِأي أر ٍض تموت إِن اهلل ع ِليم خ ِبري .
َو َيعل ُم ما ِِف اْل ْرحاآِ َوما تد ِري نف ٌس ما َا ت
َْ
ذ َ ْ َ ُ ُْ ذ َ ََُرُ َْ َ ْ َ
َ َْ
ْ
َنَ الَيْث َو َيعل ُم ما ِِف اْلرحاآِ وما تد ِري
 931ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقوله :إِن اهلل ِعنده ِعلم الساع ِة وي
َ
َْ
َ ْ
َْ ٌ َ ر َْ َُ ُ ذ َ َ ٌ َ
ٌ
 :هـذه اخلمسـة
ك ِس ُب غدا َوما تَ ْد ِري نفس بِأي أر ٍض تموت إِن اهلل ع ِليم خ ِبزري قـال الوـادا
نف ٌس ما َا ت

.
أديا مل يطلا عليها ملك ممءب وال نن مءسل وهي من فاو
 111ـ يف هنـ الب ألـة يـومى بـه إىل و ـة األتـءاك :كـلن أراهـم قومـا كـلن وجـوههم اوـان املطءقـة ( )1يلبسـون السـءا
والـعيباج ،ويعتمبــون اخليــل العتــاا ،ويكــون هنــاك اســتاءار قتــل وـ ميشــى اوــءول علــى املمتــول ،ويكــون املفلــغ أقــل مــن
وقـال للءجـل ـ وكـان كلبيـا ـ :اي
امللسور ،فمال له بعـم أ ـاابه :لمـع أعطيـغ اي أمـو املـ من علـم الهيـل فلـاك
أخا كلل ليس هو بعلـم أليـل ،وامنـا هـو تعلـم مـن ذي علـم ،وامنـا علـم الهيـل علـم السـاعة ومـا عـعده سـباانه بمولـه:
الس َ
زم ذ
إ ذن َ
اهلل ِعنْ َد ُه ِعلْ ُ
زاع ِة اتيـة فـيعلم سـباانه مـا يف األروـاو مـن ذكـء أو أن ـى وقبـيح أو ليـل وسـخي أو خبيـل،
ِ
ودمي أو سعيع ،ومن يكون للنـار وطبـا أو يف اجلنـان للنبيـ مءافمـا ،فهـذا علـم الهيـل الـذي ال يعلمـه أوـع إال  ،ومـا

سوى ذلك فعلم علمه نبيه لى عليه فعلمنيه ،ودعا ح أن يعيه عري ويلطم عليه جواروي.
َ ْ ُ َ َ َ ْ
َ َْ
زدري َن ْف ٌ
َْ ٌ
زس
يف قولـه
 999ـ فيمن ال حيلءه الفميه وقال
 :وما تد ِري نفس ما َا تك ِسب غدا وما ت ِ
َ ر َْ َُ ُ
وت فمال :من قعو إىل قعو.
بِأي أر ٍض تم
أنـه ل ـما أراد املسـو إىل النهـءوان أ ه مـنجم فمـال لـه :اي
 112ـ يف أماح الوعوا ابسـناده إىل أمـو املـ من
أمــو املـ من ال تســء يف هــذه الســاعة وســء يف ثـ ث ســاعاو ميلـ مــن النهــار ،فمــال لــه أمــو املـ من
قال :ألنك إن سءو يف هذه الساعة أ ابك وأ اب أ اابك أذى وضء دعيع ،وإن سءو يف
__________________
( )1مء احلعيا ما ما ذيلناه يف فاة .95
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 :ومل ذاك؟

الســاعة الــذ أمءتــك فــءو و هــءو وأ ــبغ كلمــا طلبــغ ،فمــال لــه أمــو امل ـ من

 :تــعري مــا يف بطــن هــذه العاب ـة

أذكــء أو أن ــى؟ قــال :إن وســبغ علمــغ ،قــال لــه أمــو امل ـ من  :مــن ــعقك علــى هــذا المــول كــذب ابلمــءآن إ ذن َ
اهلل
ِ
رَ
َْ
ْ َ ُ ُْ ذ َ ََُرُ َْ َ ْ َ
َْ
َْ
َ ْ ُ َ َ َ ْ
َ َْ
ْ
ٌ
ٌ
َنَ الَيْث َو َيعل ُم ما ِِف اْلرحاآِ وما تد ِري نفس ما َا تك ِسب غدا ومزا تزد ِري نفزس بِزأي
ِعنده ِعلم الساع ِة وي
َْ َُ ُ ذ َ َ ٌ َ
ٌ
يععى ما ادعيغ ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
أر ٍض تموت إِن اهلل ع ِليم خ ِبري ما كان د

 113ـ يف جمما البيان جا يف احلعيا أن مفاتيح الهيل عس ال يعلمهن إال  ،وقء هذه اتية.
ان هذه األديا اخلمسة ال يعلمها على التفويل والتاميق ألوه تعاىل.
 114ـ وروى عن أعمة ااعى
أ اابه من االربعملس ابب :وبنا ينزل الهيا.
 115ـ يف كتاب اخلوال فيما علم أمو امل من

وــعيا طويــل وفيــه:

 116ـ يف كتــاب كمــال الــعين ومتــاو النعمــة ابســناده إىل إبـءاهيم بــن أيب إلمــود عــن الءضــا
وبنا ينزل الهيا وينشء الءمحة.
 117ـ وابسناده إىل سليمان بن مهءان األعمش عـن الوـادا جعفـء بـن د عـن أبيـه د بـن علـي عـن أبيـه علـي بـن
قال :بنا ينزل الهيا وينشء الءمحة ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
احلس
 118ـ يف الكــايف عــعس مــن أ ــاابنا عــن ســهل بــن زايد عــن احلجــال عــن ابــن بكــو عــن أيب منهــال عــن احلــارث بــن
ملكــا فلخــذ مــن الرتبــة الــذ
يمــول :إن النطفــة إذا وقعــغ يف الــءوم بعــا
املهــوس قــال :سعــغ أاب عبــع
يعفن فيها ،فماثها يف النطفة ( )1ف يزال قلبه حين إليها و يعفن فيها.
 119ـ يف أ ـول الكــايف علـي بـن د عــن سـهل بـن زايد عــن د بـن عبـع احلميــع عـن احلسـن بــن اجلهـم قـال :قلــغ
 :أمو امل من قع عءف قاتله يف الليلة الذ يمتل فيها واملوضا الذي يمتل فيه ،وقوله ل ـما سـا ـيال اووز يف
للءضا
العار :واعح
__________________
( )1ماو الشي يف املا  :إذا به فيه.
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تتبعها نواعح ،وقول أو كل وو :لو ليغ الليلة داخـل الـعار وأمـءو ألـوك يوـلي ابلنـاس فـل عليهـا وك ـء دخولـه وخءوجـه
قاتلـه ابلسـية كـان هـذا ـا ال حيسـن تعءضـه؟ فمـال :ذلـك

ان ابـن ملجـم لعنـه
تلك الليلة ب س ل وقع عـءف
.
كان ولكنه خو يف تلك الليلة لتملي مماديء
أليب خمنة وان احلس لـما نزل كءب
 121ـ يف كتاب ممتل احلس

وأخرب ابسها بكى بكـا دـعيعا

وقال :أر كـءب وبـ  ،قفـوا وال تربوـوا ووطـوا وال تءولـوا ،فهاهنـا و إلـط روالنـا وهاهنـا و سـفك دماعنـا ،وهاهنـا
وال خـ ف
و تسى وءمينا ،وهاهنا و إلل قبورا ،وهاهنـا و إلشـءا ومنشـءا وهبـذا وعـعين جـعي رسـول
لوععه.
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
قـال :مـن قـءأ سـورس السـجعس يف
 1ـ يف كتاب ثواب األعمال ابسناده إىل احلسـ بـن أيب العـ عـن أيب عبـع
كل ليلة لعة أعطاه كتابه بيمينه ومل حياسبه مبا كان منه ،وكان من رفما د وأهل بيته لى عليهم.
قـال :مـن ادـتاا إىل اجلنـة واىل ـفتها فليمـءأ الواقعـة ومـن أوـل ان ينةـء إىل ـفة
 2ـ وابسـناده عـن الوـادا
النار فليمءأ سجعس لممان.
 3ـ يف جممـا البيـان أيب بـن كعـل عـن النـن
فكلمنا أو ليلة المعر.

قـال :ومـن قـءأ امل تنزيـل وتبـارك الـذي بيـعه امللـك
ال ينــاو و ـ يم ـءأ امل تنزيــل وتبــارك الــذي بيــعه

 4ـ وروى ليــا بــن أيب ال ـزبو عــن جــابء قــال :كــان رســول
امللك.
ْ
َْ ْ َر َ
ك ذاَّلي َخلَ َ
زق  ،والـنجم ،وتنزيـل
قال :إن العـزاعم أربـا :اقرأ بِاس ِم رب
 5ـ يف كتاب اخلوال عن أيب عبع
ِ
السجعس ،ووم السجعس.
َْ
َُر َْ
َ
ُ َْ
اْل ْم َر م َن ذ
السما ِء إىل اْل ْر ِض ث ذم يع ُر ُج ِإْلْ ُِ
 6ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم :يدب ُر
ِ
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يع األمور الذ يعبءها واألمء والنهـى الـذي أمـء بـه ،وأعمـال العبـاد كـل هـذا يةهـء يـوو الميامـة فيكـون ممـعار ذلـك اليـوو
ألة سنة من س العنيا.
أنـه قـال يف كـ و طويـل :فـان يف الميامـة عسـ موقفـا
 7ـ يف أمـاح دـيخ الطاعفـة ابسـناده إىل أيب عبـع
َ
ْ
َ
ْ
َ
دار ُه َخْس َ
اكن ِمق ُ
ني أل َف َسنَ ٍة .
كل موقة م ل الة سنة ا تععون ،ث ت هذه اتيةِِ :ف يَ ْوآٍ
ِ

َْ َ
ذ
َ :و ِإن يَ ْوما ِعند َر ربك

قال م لة هذا الكتاب عفي عنه :قع نملنا طءفا من االخبار فيه بيان داف عنـع قولـه
َ َ ْ َ َ ذ َ ُ ُّ َ
() 1
كأل ِف سن ٍة ِمما تعدون يف سورس احل .
َ
َ
ْ
ذ
ْ
َ
ذ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ َ َُ َََ َ َ
ْ َ َ
ني قال :هو آدو.
 5ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقوله:
ِ
اْلا ِ
سان ِمن ِط ٍ
اَّلي أحسن ُك َش ٍء خلقُ وبدأ خلق ِ
مــا ســليمان املــءوزي يمــول فيــه املــلمون بعــع كـ و طويــل :اي عمـءان
 9ـ يف عيــون األخبــار يف ابب جملــس الءضــا

هــذا ســليمان املــءوزي مــتكلم خءاســان ،قــال عمـءان :اي أمــو املـ من انــه يــزعم انــه واوــع خءاســان يف النةــء وينكــء البــعا ؟
قال.
فمـال :يف أي دـي أنتم؟قـال عمـءان :اي بـن رسـول هـذا
فلم تنا ءه؟ قال عمءان :ذلـك إليـك ،فـعخل الءضـا
سـليمان املــءوزي فمــال لــه ســليمان :أتءضــى أب احلســن وبمولــه فيــه؟ فمــال عمـءان :قــع رضــيغ بمــول أيب احلســن يف البــعا
علــى ان اتيــين فيــه حبجــة اوــت هبــا علــى نةءاعــى مــن أهــل النةــء ،قــال املــلمون :اي أاب احلســن مــا تمــول فيمــا تشــاجءا فيــه؟
ََ َ ْ ُُ ْ ْ ُ َذ َ َْ ُ ْ َُْ ََ ْ ُ َ ْ
زم يَزك شزيئا
اْلاسان أنا خلقناه ِمن قبل ول
قال :وما أنكءو من البعا اي سـليمان ،و
يمـول :أوال يذكر ِ
َ
ََُ ذ ََْ ُ ْ
ْ
 :يََّ ُ
اْلَلْ َق ُث ذم يُع ُ
يد ُه ويمـول :بَزد ُ
يع ذ
يزد ِِف
زماوات َواْل ْر ِض ويمـول
الس
اَّلي يبدؤا
ويمـول
 :وهو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ْ
ُ ر
َ َ ُ َ ُْ َ ْ َ َْ
شاء ويمولَ :و َب َدأَ َخلْ َق ْاْلاْسان م ْ
اْلَلْق ما ي َ ُ
هلل ِإ ذمزا ي َعزذ ُد ُه ْم
ا
زر
م
ْل
ن
زو
ج
ر
م
ون
ر
آخ
و
:
ويمول
ني
ط
ن
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ٍ
ِ
ذ
َ
َ
ُ
ُ
َ :وما ي َع ذم ُر ِم ْن ُم َع ذم ٍر َوال ينْ َق ُص ِم ْن ُع ُم ِر ِه ِإال ِِف ِكتزا ٍ واحلـعيا طويـل أخـذا
َو ِإ ذما يتُو ُ َعليْ ِه ْم ويمـول

منه موضا احلاجة.

 11ـ يف تفسو علي بـن إبـءاهيمُ :ث ذم َج َع َل ا َ ْسزلَ ُُ أي ولـعه مـن سـ لة وهـو الوـفوس مـن الطعـاو والشـءاب م ْ
زن
ِ
َ
ني قال :النطفة امل ث سواه أي استااله من نطفة اىل
ما ٍء م ِه ٍ

__________________

( )1راجا فاة  519من اجلز ال الا.
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علمة ،ومن علمة إىل ملهة ،و نفخ فيه الءول.
وابــن عبــاس « ــللنا» ابلوــاد وكســء الـ و مــن ــل اللاــم وأ ــل إذا

 11ـ يف جوامــا اجلــاما وروى عــن علـ ٍّـي
أننت.
وــعيا طويــل يمــول فيــه
 12ـ يف كتــاب التوويــع عــن علـ ٍّـي

وقــع ســلله رجــل عمــا ادــتبه عليــه مــن اتايو

ُْ َََذ ُ ْ ََ ُ
َر ْ ُ َ
ْ ُ
ك ال ْ َم ْ
زو ِت
لماه ،واما قولـه :قل يتوفاكم مل
ون يع البعا ،فسماه
فلما قوله :بَل ه ْم بِ ِلقا ِء رب ِهم اكفِر
ذ
ذ
ُ رَ
ُ َََ ذ َُْْ
ََذُْ ُُ ُ َ ُ ْ َُرُ َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
اَّلينَ
ك ْم وقوله :اهلل يتوَّف اْلنفس ِحني موتِها وقوله :توفتُ رسلنا وهم ال يفرطون وقوله:
ِ
ِ
اَّلي وُك بِ
ذ َ َََذ ُ ُ ْ
َ ُ
َُْ
َ ُ َ ر َ َُ ُ َ َ ٌ ََ ْ ُ
َ
َََ ذ ُ َْ
ْ
ْ
اَّلين تتوفاهم الملئِكة طي ِبني يقولزون سزلآ علزيكم فـان
كة ظال ِ ِِم أنف ِس ِهم وقولـه:
ِ
تتوفاه ُم الملئِ

تبــارك وتعــاىل يــعبء األمــور كيــة يشــا  ،ويوكــل مــن خلمــه مــن يشــا مبــا يشــا  ،امــا ملــك املــوو فــان

يوكلــه خبا ــة مــن

يشــا مــن خلمــه ،ويوكــل رســله مــن يشــا مــن خا ــته مبــن يشــا مــن خلمــه ،يــعبء األمــور كيــة يشــا  .ولــيس كــل العلــم
يســتطيا ــاول العلــم أن يفســءه لكــل النــاس ،الن فــيهم المــوى واللــعية ،والن منــه مــا يطــاا محلــه ومنــه مــا ال يطــاا
محلــه ،إال أن يســهل لــه محلــه وأعانــه عليــه مــن خا ـة أولياعــه ،وامنــا يكفيــك أن تعلــم أن حمليــي املميــغ ،وانــه يتــوي
األنفس على يعي من يشا من خلمه من م عكته وألوهم.

ُ َََ ذ َْ
اْل ْن ُف َس ح َ
ني َم ْوتِها وعـن قـول
 :اهلل يتوَّف
عن قول
 90ـ يف من ال حيلءه الفميه وس ل الوادا
ِ
ُْ ََ ذ ُ ْ َ َ ُ َْ ْ ذ
ذ َ َ ذ ُ ْ
ُ رَ
َ ُ
ُ
زة َطيرب َ
زني
ين تتَ َوفاه ُم ال َملئِك
اَّل
:
ك ْم وعـن قـول
ِ
 :قل يت َوفاكم ملك المو ِت ِ
ِ
اَّلي وُك بِ
ُ
ْ
َ ُ
َْ
ََ ْ َ
ََذْ ُ
ذ َ َََ ذ ُ َْ
زو تزرى ِإَ
 :ول
زُ ُر ُسزلنا وعـن قولـه
 :توفت
كة ظال ِ ِِم أن ُف ِس ِه ْم وعن قـول
ِ
اَّلين تتوفاه ُم الملئِ
َْ
َ ُ
َ َ َ ذ ذ َ َ َُ
،
اَّلين كفروا الملئِكزة وقـع ميـوو يف الـعنيا يف السـاعة الواوـعس يف ليـا االفـاا مـا ال حيوـيه إال
يتوَّف ِ

فكية هذا؟ فمال :إن

تبارك وتعاىل جعل مللك املوو أعواا من امل عكة يمبلون األروال مبنزلة اول الشءطة
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له أعوان من االنس يبع هم يف وواعجه ،فتتوفاهم امل عكة ويتوفاهم ملك املـوو مـن امل عكـة مـا مـا يمـبم هـو ،ويتوفاهـا
تعاىل من ملك املوو.
 14ـ يف الكــايف أبــو علــى األدــعءي عــن د بــن عبــع اجلبــار عــن ابــن فلــال عــن علــي بــن عمبــة عــن أســباا بــن ســامل
جعلـغ فـعاك يعلـم ملـك املـوو بمـبم ( )1مـن يمـبم؟ قـال :ال امنـا هـي ـكاك
موىل أابن قال :قلغ أليب عبع
تنزل من السما  :اقبم نفس ف ن بن ف ن.
 15ـ علـي بـن إبـءاهيم عـن أبيـه عـن عمـء بـن ع مـان عـن املفلـل بـن ـاحل عـن زيـع الشـااو قـال :سـ ل أبـو عبـع
عن ملك املوو يمال :األر ب يعيه كالموعة ميع يعيه منها ويا يشا ؟ فمال :نعم.
 16ـ د عن أمحع بن د عن احلس بن سعيع عن احلسـ بـن علـوان عـن عمـءو بـن ـء عـن جـابء عـن أيب جعفـء
قال :سللته عن حلةة ملك املوو؟ قال :أمـا رأيـغ النـاس يكونـون جلوسـا فتعـرتيهم السـكينة فمـا يـتكلم أوـع مـنهم
فتلك حلةة ملك املوو ويا يلاةهم.
عـن
 17ـ ععس من أ اابنا عـن سـهل بـن زايد عـن بعـم أ ـاابه عـن د بـن سـك قـال :سـ ل أبـو عبـع
الءجــل يمــول :اســتلثء بفـ ن ،فمــال :ذا مكــءوه فميــل :فـ ن اــود بنفســه؟ فمــال :ال أبس أمــا تـءاه يفــتح فــاه عنــع موتــه
وقع كان هبا ضنينا.
مءت أو ث  ،فذلك و اود هبا ملا يءى من ثواب
قـال :قـال رسـول
 18ـ يف تفسو علي بـن إبـءاهيم وـعثين أيب عـن ابـن أيب عمـو عـن هشـاو عـن أيب عبـع
 :ل ـما أســءى يب إىل الســما رأيــغ ملكــا مــن امل عكــة بيــعه لــول مــن نــور ال يلتفــغ ميينــا وال ــاال ممــب عليــه كهي ــة
احلزين ،فملغ :من هذا اي جربعيل؟ قال :هذا ملك املوو مشهول يف قـبم األروال فملـغ :أدنـين منـه اي جربعيـل ألكلمـه
فــلدان منــه .فملــغ لــه :اي ملــك املــوو أكــل مــن مــاو أو هــو ميــغ فيمــا بعــع أنــغ تمــبم رووــه؟ قــال :نعــم ،قلــغ:
لءهم بنفسك؟ قال :نعم ما العنيا كلها عنعي فيما سخءها
__________________
( )1ويف بعم النسخ «نفس من يمبم».
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ح ومكنـ منهــا إال كالــعرهم يف كــة الءجــل يملبــه كيــة دــا  ،ومــا مــن دار يف الــعنيا إال وأدخلهــا يف كــل يــوو
عس مءاو وأقول إذا بكى أهل امليغ على ميتهم :ال تبكـوا عليـه فـان ح إلـيكم عـودس وعـودس وـ ال يبمـى مـنكم أوـع،
 :كفي ابملوو طامة اي جربعيل ( .)1فمال جربعيل :ما بعع املوو أطم وأعةم من املوو.
فمال رسول
 19ـ يف هن الب ألة هل حيس به أوع إذا دخل منـزال أو هـل تـءاه إذا تـويف أوـعا ،بـل كيـة يتـوي اجلنـ يف بطـن امـه
أيل عليـه مـن بعـم جواروهـا ،أو الـءول اجابتـه إبذن رهبـا ،أو هـو سـاكن معـه يف أوشـاعها ،كيـة يوـة إاـه مـن يعجـز
عن فة خملوا م له.
األمـءا واألوجــا كلهــا بءيــع املــوو
 21ـ يف جممــا البيــان وروى عكءمــة عــن ابــن عبــاس قــال :قــال رســول
ورسـل املـوو ،فـاذا وــان األجـل أتـى ملـك املــوو بنفسـه فمـال :اي ايهـا العبــع كـم خـرب بعـع خــرب .وكـم رسـول بعـع رســول،
وك ــم بءي ــع بع ــع بءي ــع؟ اا اخل ــرب ال ــذي ل ــيس بع ــعي خ ــرب ،واا الءس ــول أج ــل رب ــك طاعع ــا أو مكءه ــا ،ف ــاذا ق ــبم روو ــه
وتوارخوا عليـه قـال :علـى مـن توـءخون وعلـى مـن تبكـون؟ فـو مـا لمـغ لـه أجـ وال أكلـغ لـه رزقـا ،بـل دعـاه ربـه
فليبك الباكي على نفسه ،وان مل فيكم عوداو وعوداو و ال أبمى منكم أوعا.
 21ـ يف من ال حيلءه الفميه وقال أبو جعفـء  :إن آيـة املـ من إذا ولـءه املـوو ان يبـيم وجهـه أدـع مـن بيـا
لونه ،ويءدح جبينه ويسيل من عينه كهي ة العمو فيكون ذلك آية خءوج رووه ،وان الكافء ختءج رووـه سـي مـن دـعقه
كزبعا البعو كما خيءج نفس احلمار.
كيــة يتــوي ملــك املــوو امل ـ من؟ فمــال :إن ملــك املــوو ليمــة مــن امل ـ من عنــع موتــه
 22ـ وس ـ ل رســول
موقة العبع الذليل من املوىل ،فيموو هو وأ اابه ال يعنو منه و يبعأ ابلتسليم ويبشءه ابجلنة.
 :إن امل من إذا ولءه املوو وثمه ملك
 23ـ وقال أمو امل من
__________________
( )1الطامة :العاهية تهلل ما سواها قيل اا ذلك ألهنا تطم كل دي أي تعلوه وتهطيه.
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املوو فلو ال ذلك مل يستمء.
لمــى ملكــا فمــال لــه :مــن أنــغ؟ قــال :اا ملــك املــوو ،فمــال:
 24ـ يف ع ـواح الل ــاىل ويف احلــعيا ان إب ـءاهيم
أتســتطيا ان ت ـءيين الوــورس الــذ تمــبم فيهــا رول امل ـ من؟ قــال :نعــم أعــء ع ـ فــلعء عنــه فــاذا دــاب وســن الوــورس
وســن ال يــاب وســن الشــماعل طيــل الءاعاــة فمــال :اي ملــك املــوو لــو مل يلــق امل ـ من األوســن ــورتك لكــان وســبه ث
قال :هل تستطيا ان تءيين الوورس الذ تمـبم فيهـا رول الفـاجء؟ فمـال :ال تطيـق فمـال :بلـى ،قـال :أعـء عـ فـلعء
عنه ث التفغ إليه فاذا هو رجل اسود قاعم الشعء مننت الءاعاـة أسـود ال يـاب خيـءج مـن فيـه ومـن منـاخءه النـوان والـعخان،
فهشى علـى إبـءاهيم ث أفـاا وقـع عـاد ملـك املـوو إىل والتـه االوىل ،فمـال :اي ملـك املـوو لـو مل يلـق الفـاجء إال ـورتك
هذه لكفته.

ُ ُُ
ُْ ْ ُ َ
ْ ْ َ
زد َر ربه ْ
زم َر ذبنزا أَبْ َ ْ
ُصزنا
زهم ِعن
 28ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقولـه
ِ
 :ولـو تـءى إذا المع ِرمون نا ِكسوا رؤ ِس ِ
ذ ُ ُ َ َ ْ َ
َْ ْ
ُذ ْ
ْ
ون َول ْو ِشئنا ختَيْنا ُك َنف ٍس ُهزداها قـال:
صاْلا ِإنا مو ِقن
َو َس ِمعنا يف العنيا ومل نعمـل بـه فارجعنـا إىل الـعنيا نع َمل
ِ

لو د نا ان رعلهم كلهم معووم لمعرا.

ذ َ
ُ
ُ
 :فَ ُذوقُوا بما ا َ ِسيتُ ْم ِل َ
يناك ْم أي تءكناكم.
قاء يَ ْو ِمك ْم هذا ِإنا ا ِس
 26ـ وقوله
ِ
َْ ُ َ َ ْ ََ َ َ ذ ََْ ُ ْ ُْ ُ َ
ََ
ُ ُ ُُ ْ َ َْ
ون فانـه وـعثين أيب
ضاج ِع يدعون خوفا وطمعا و ِمما رزقناهم ين ِفق
 27ـ وقولـه
 :تتعاىف جنوبهم ع ِن الم ِ
قــال :مــا مــن عمــل وســن يعملــه العبــع إال ولــه
عــن عبــع الءمحــان بــن أيب رـءان عــن عا ــم بــن محيــع عــن أيب عبــع
وب ُه ْم َ
مل يب ثواهبا العةيم خطءه عنعه ،فمال جل ذكـءهَ :تتَعاىف ُجنُ ُ
زن
ع
ثواب يف المءآن إال لوس الليل فان
ِ
َْ ُ َ َذُ ْ َ ْ ََ َ َ ذ ََْ ُ ْ ُْ ُ َ
َْ
كءامـة يف
ون إىل قولـه تعـاىل «يعملـون» ث قـال :إن ت
ضاج ِع يدعون ربهم خوفا وطمعا و ِمما رزقناهم ين ِفق
الم ِ
عبــاده امل ـ من يف كــل يــوو لعــة ،فــاذا كــان يــوو اجلمعــة بعــا إىل امل ـ من ملكــا معــه ولــة ( )1فينتهــي إىل ابب اجلنــة،
فيمول استلذنوا إح على ف ن فيمال له :هذا

__________________
( )1ويف بعم النسخ «ولتان».
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رســول ربــك علــى البــاب فيمــول ألزواجــه :أي دــي ت ـءين علــى أوســن؟ فــيملن :اي ســيعا والــذي أابوــك اجلن ـة مــا رأينــا
عليك أوسن من هذا قع بعا إليك ربك فيتزر بواوـعس ويتعطـة ابألخـءى ،فـ ميـء بشـي إال أضـا لـه وـ ينتهـى إىل
املوعــع ،فــاذا اجتمع ـوا جتلــى اــم الــءب تبــارك وتعــاىل ،فــاذا نةــءوا إليــه أي إىل رمحتــه خــءوا ســجعا فيمــول :عبــادي ارفع ـوا
رؤسكم ليس هنا يوو سجود وال عبـادس ،قـع رفعـغ عـنكم امل نـة ،فيمولـون :اي رب وأي دـي أفلـل ـا أعطيتنـا؟ أعطيتنـا
اجلنة فيمول :لكم م ل ما يف أيعيكم سبع ضعفا ،فوجا امل من يف كل لعة بسـبع ضـعفا م ـل مـا يف يعيـه وهـو قولـه:
َ ََ ْ َ ٌ
يد وهو يوو اجلمعة اهنا ليلة ألءا  ،ويوو أزهء ( )1فلك ءوا فيها من التسبيح والتهليـل والتكبـو وال نـا علـى
وفينا م َِّ
 ،قــال :فيمــء امل ـ من ف ـ ميــء بشــي إال أضــا لــه و ـ ينتهــى إىل أزواجــه ،فــيملن:
 ،والوــلوس علــى رســول
والــذي أاب ونــا اجلنــة اي ســيعا مــا رأينــاك أوســن منــك الســاعة ،فيمــول :ان قــع نةــءو إىل نــور ريب ث قــال :إن أزواجــه ال
يهــءن وال حيلــن وال يوــلفن قــال قلــغ :جعلــغ فــعاك ان أردو ان أســللك عــن دــي أســتا منــه ،ث قلــغ :أيف اجلنــة
ألنا ؟ قـال :إن يف اجلنـة دـجءا امـء رايوهـا فتهـل فتلـءب تلـك الشـجء أب ـواو مل يسـما اخل عـق م لهـا وسـنا ،ث
قال :هذا عو ملن تءك السما للهنا يف العنيا خمافة قال :قلغ :جعلـغ فـعاك زدين فمـال :إن تعـاىل خلـق جنـة

َ
فزل

بيعه ومل تءها ع ومل يطلا عليها خملوا يفتاهـا الـءب كـل ـبال فيمـول :ازدادي رحيـا ازدادي طيبـا وهـو قـول
ُ ْ
ُ ََُْ َ
ِف ل َ ُه ْم م ْن قُ ذرة أَ ْع ُ
ََُْ َْ ٌ
َ
ون .
ني َجَّاء بِما اكنوا يعمل
خ
ِ
ِ
ٍ
تعلم نفس ما أ ِ
 :إن الناس يعبعون علـى ثل ـة
 28ـ يف كتاب اخلوال عن يونس بن بيان قال :قال الوادا جعفء بن د
أوجــه :فطبمــة تعبــعه رألبــة يف ثوابــه فتلــك عبــادس احلء ــا وهــو الطمــا ،وآخــءون يعبعونــه فءقــا فتلــك عبــادس العبيــع وهــي
الءهبة ،ولكين أعبعه وبا له فتلك عبادس الكءاو وهو األمن واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 29ـ يف كتاب علل الشءاعا ابسناده إىل أيب عبيعس احلذا عن أيب جعفء
__________________
( )1ويف نسخة الباار «ان ليلها ليلة فءا ويومها يوو أزهء».
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ْ

َْ ُ َ
ُُ ُُ ْ َ
ََ
َ
ون َر ذب ُه ْم َخ ْوفا َو َط َمعا لعلـك تـءى ان المـوو مل يكونـوا ينـامون؟ قـال قلـغ:
ضاج ِع يدع
قـال :تتعاىف جنوبهم ع ِن الم ِ

ورس ـوله وابــن رس ـوله أعلــم قــال :فمــال :ال بــع اــذا البــعن أن تءحيــه وـ خيــءج نفســه ،فــاذا خــءج الــنفس اس ـرتال البــعن
َْ ُ َ
ََ
ُ ُ ُُ ْ َ َْ
ون َر ذب ُه ْم َخ ْوفا َو َط َمعا أنزلـغ يف أمـو
ضاج ِع يدع
ورجا الءول قـوس علـى العمـل ،فامنـا ذكـءهم تتعاىف جنوبهم ع ِن الم ِ
وأتباعـه مـن دـيعتنا ينـامون يف أول الليـل فـاذا ذهـل ثل ـا الليـل أو مـا دـا فزعـوا إىل رهبـم راألبـ مـءهب
امل من

طامع فيما عنعه ،فذكء يف كتابـه فـلخربك مبـا أعطـاهم انـه أسـكنهم يف جـواره وأدخلهـم جنتـه وآمـنهم خوفـه ،وأذهـل
رعبهم ،قال :قلـغ :جعلـغ فـعاك ان أا قمـغ يف آخـء الليـل أي دـي أقـول إذا قمـغ؟ قـال :قـل احلمـع ت رب العـامل
والــه املءســل واحلمــع ت الــذي حي ـ املــوتى ويبعــا مــن يف المبــور فانــك إذا قلتهــا ذهــل عنــك رجــز الشــيطان ووسواســه
إنشا .
 31ـ يف أ ـول الكـايف د بـن حيـ عـن أمحـع بـن د عـن علـي بـن النعمـان عـن ابـن مسـكان عـن سـليمان بـن خالـع
قــال :أت أخــربك ابوسـ و أ ــله وفءعــه وذروس ســنامه ()1؟ قلــغ :بلــى جعلــغ فــعاك قــال :أمــا أ ــله
عــن أيب جعفــء
فالو ـ س وفءعــه الزكــاس وذروس س ـنامه اجلهــاد ،ث قــال :إن د ـ غ أخربتــك أبب ـواب اخلــو؟ قلــغ :نعــم جعلــغ فــعاك ،قــال:
ََ
ُ ُ ُُ ْ َ َْ
ضاج ِع
 ،ث قءأ تتعاىف جنوبهم ع ِن الم ِ

الووو جنة والوعقة تذهل ابخلطي ة وقياو الءجل يف جوف الليل يذكء
قـال :العبـادس
 31ـ علي بن إبءاهيم عـن أبيـه عـن ابـن إلبـوب عـن ليـل عـن هـارون بـن خارجـة عـن أيب عبـع
خوفــا فتلــك عبــادس العبيــع ،وقــوو عبــعوا تبــارك وتعــاىل طلبــا لل ـواب فتلــك عبــادس االج ـءا ،
ث ثــة :قــوو عبــعوا
وباله فتلك عبادس األوءار ،وهي أفلل العبادس.
وقوو عبعوا
 32ـ يف إلاسن الربقي عنه عن احلسن بن علي بن فلال عن ثعلبة بن ميمون عن علي بن عبع العزيـز قـال :قـال أبـو
 :أت أخربك أب ل اوس و وفءعه وذروته وسنامه؟ قال :قلغ :بلى جعلغ فعاك قـال :أ ـله الوـلوس وفءعـه
عبع
الزكاس وذروته
__________________
( )1الذرورس :املكان املءتفا .والسفاو :وعبة يف هء البعو .واللفظ كناية.
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وســنامه اجلهــاد يف ســبيل  ،أت أخــربك أببـواب اخلــو :الوــوو جنــة والوــعقة ــط اخلطي ــة ،وقيــاو الءجــل يف جــوف الليــل
َْ ُ َ َذُ ْ َ ْ ََ َ َ ذ ََْ ُ ْ ُْ ُ َ
ََ
ُ ُ ُُ ْ َ َْ
ون .
ضاج ِع يدعون ربهم خوفا وطمعا و ِمما رزقناهم ين ِفق
يناجي ربه ،ث قء تتعاىف جنوبهم ع ِن الم ِ
يف ألـزوس تبـوك
 33ـ يف جممـا البيـان وروى الواوـعي ابوسـناد عـن معـاذ بـن جبـل قـال :بينـا نحـن مـا رسـول
أقءهبم م فـعنوو منـه فملـغ :اي رسـول انب ـ بعمـل يـعخلين اجلنـة
وقع أ ابنا احلء فتفءا الموو فاذا رسول

ويباعــعين مــن النــار ،قــال :لمــع ســللغ عــن عةــيم وانــه ليســو علــى مــن يســءه عليــه تعبــع وال تشــءك بــه دــي ا ،وتمــيم
الوــلوس املكتوبــة وت ـ دى الزكــاس املفءوضــة ،وتوــوو دــهء رملــان ،قــال :وان د ـ غ انبلتــك عــن أب ـواب اخلــو؟ قــال :قلــغ:
أجل اي رسول  ،قال الووو جنة من النار ،والوعقة تكفء اخلطي ة ،وقيـاو الءجـل يف جـوف الليـل يبتهـى وجـه ث قـءأ
ََ
ُ ُ ُُ ْ َ َْ
ضاج ِع .
هذه اتية :تتعاىف جنوبهم ع ِن الم ِ
ْ
ُُ ُُ ْ َ
ََ
ضزاج ِع
زن ال َم
ِ
يف قولـه :تتعزاىف جنزوبهم ع ِ

 34ـ يف أماح ديخ الطاعفة ابسـناده قـال :قـال الوـادا
قال :كانوا ال ينامون و يولوا العتمة.
 35ـ يف كتــاب املناقــل البــن دــهء آدــوب كـ و طويــل يف تــزوي فاطمــة

مــن علــي

وفيــه :وابتــغ عنــعها

يف دنياهــا وآخء ــا .ث أ هــا يف ــبياتها وقــال:
أســا بنــغ عمــيس أســبوعا بو ــية خعاــة إليهــا فــععا اــا النــن
السـ و علــيكم أدخــل رمحكــم ؟ ففتاــغ لــه األســا البــاب وكــاا اعمـ ــغ كســا  ،فمــال :علــى ـ والكمــا فادخــل
ْ
وب ُه ْم َ
رجليه ب أرجلهما فلخرب عن أورادمها َتتَعاىف ُجنُ ُ
ضزاج ِع اتيـة فسـلل عليـا كيـة وجـعو أهلـك؟
زن ال َم
ع
ِ
ِ
قال :نعـم العـون علـى طاعـة  ،وسـلل فاطمـة فمـال :خـو بعـل ،فمـال :أللهـم الـا لهمـا والـة بـ قلوهبمـا واجعلهمـا
وذريتهما من ورثـة جنـة النعـيم ،وارزقهمـا ذريـة طـاهءس طيبـة مباركـة ،واجعـل يف ذريتهمـا الربكـة واجعلهـم أعمـة يهـعون أبمـءك
إىل طاعتك ،وامءون مبا يءضيك ،ث أمء خبءوج أسا قال :جزاك خوا ث خ هبا إبدارس الءسول .
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 36ـ يف جمما البيان وروى يف الشواذ عن النن

«قءأو أع ».
عـز

أنه قـال :مـا مـن وسـنة إال واـا ثـواب مبـ يف المـءآن إال ـلوس الليـل ،فـان
 37ـ وروى عن أيب عبع
اسه مل يب ثواهبا لعةم خطءها ،قال« :ف تعلم نفس» اتية.
 38ـ يف جوامــا اجلــاما يف احلــعيا يمــول تعــاىل أعــعدو لعبــادي الوــاحل مــا ال ع ـ رأو وال اذن سعــغ وال
خطء على قلل بشء ،بله ما اطلعتكم اقءأ وان د تم «ف تعلم نفس» اتية.
 39ـ يف إلاسن الربقي عنه عن أبيه عن احلسن بن علي بن فلال عن علـي بـن النعمـان عـن احلـارث بـن د األوـول
لعلـ ٍّي :انــه ل ـما أســءى يب رأيــغ يف اجلنــة هنـءا
قــاال :قــال رســول
عمــن وعثــه عــن أيب جعفــء وأيب عبــع
أبيم من اللا وأولى من العسل ،وأدع استمامة من السهم ،فيه أابريق ععد النجوو علـى دـاط ه قبـاب اليـاقوو األمحـء
والعر األبيم .فلءب جربعيل جبناويـه فـاذا هـو مسـكة ذفـءه ،ث قـال :والـذي نفـس د بيـعه ان يف اجلنـة لشـجءا يتوـفق
ابلتسبيح بووو مل يسما األولون واتخءون ،ي مء مثءا كالءمان .يلمى مثءه إىل الءجـل فيشـمها عـن سـبع ولـة ،وامل منـون
على كءاسـي وهـم الهـء احملجلـون ويـا دـا وا مـن اجلنـة ،فبينـاهم كـذلك إذا دـءقغ علـيهم امـءأس مـن فوقـه تمـول :سـباان

ُ ْ
زم م ْ
زِف ل َ ُه ْ
َ ََُْ َْ ٌ
َ
زن
خ
ِ
 :فل تعلم نفس ما أ ِ

اي عبع أما لنا منك دولة فيمول :من أنغ؟ فتمول :اا من اللوا قال
ُ ََُْ َ
قُ ذرة أَ ْع ُ
زون ث قـال :والـذي نفـس د بيـعه انـه ليجي ـه كـل يـوو سـبعون ألـة ملـك مـا يسـمونه
ني َجَّاء بِما اكنوا يعمل
ِ
ٍ
ابسه واسم أبيه.
 41ـ يف أ ــول الكــايف عــعس مــن أ ــاابنا عــن ســهل بــن زايد عــن جعفــء بــن د األدــعءي عــن عبــع بــن ميمــون
جـل وعـز مـا لـه مـن األجـء يف

قـال :مـن أطعـم م منـا وـ يشـبعه مل يـعر أوـع مـن خلـق
المعال عن أيب عبـع
االخءس ،ال ملك ممءب وال نن مءسل إال رب العامل .
قال م لة هذا الكتاب عفي عنه :قع سبق يف تفسو علي بن إبءاهيم قءيبا وعيا يف بيان قولـه

ُ ْ
ُ َْ ُ َ
ِف ل َ ُه ْم م ْن قُ ذرة أَ ْع ُ
َْ ٌ
َ
ني َجَّاء بِما اكنوا يع َملون
خ
ِ
ِ
ٍ
نفس ما أ ِ

() 1

__________________

( )1راجا احلعيا ـ  27ـ.
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 :فَل َت ْعلَ ُ
زم

 41ـ يف كتــاب االوتجــاج للطربســي

عــن احلســن بــن علــي

وــعيا طويــل وفيــه يمــول

 :وامــا أنــغ اي

وليع بن عمبة فو ما ألومك ان تبهم عليا وقع جلعك يف اخلمء مثان جلعس وقتل أابك ربا بيـعه يـوو بـعر ،أو كيـة
ََ َ ْ َ ُ ْ
َ َ ْ َ
 :أفمزن اكن مث ِمنزا كمزن اكن
تسبه فمع ساه م منا يف عشـء آايو مـن المـءآن ،وسـاك فاسـما وهـو قـول
َْ َُ َ
ون .
فاسقا ال يستو
ِ
 42ـ يف أ ول الكـايف علـي بـن د عـن بعـم أ ـاابه عـن آدو بـن إسـااا عـن عبـع الـءزاا بـن مهـءان عـن احلسـ

ُ
 :ونـزل ابملعينـة َو ذ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ
نات ث ذم
بن ميمون عن د بن سامل عن أيب جعفء وعيا طويل يمـول فيـه
ِ
اَّلين يرمون المحر ِ
َ
ُ
ذ
ذ
ْ
َْ َُْ َ َْ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ
َ
ُ
َ
َ َ َْ َ َ ْ َ ُ َُ ْ َ َ
ُ
يزن تزابُوا م ْ
هادة أبَ
َ
ُ
َ
زن
اَّل
ال
إ
ون
ق
فاس
ال
م
ه
ك
ِ
و
أ
و
دا
ش
م
ه
ل
وا
ل
ب
ق
ت
ال
و
ة
ُل
ج
ني
ن
ما
ِ
ِ
ِ
لم يأتوا بِأربع ِة شهداء فاج ُِلوهم ر ِ
ِ
ِ
َ
َْ
ك َوأَ ْصلَ ُ
اهلل َغ ُف ٌ
حوا فَإ ذن َ
ور َرح ٌ
:
يم فربأه ما كان مميما على الفءية مـن ان يسـمى ابالميـان يف قولـه
دع ِد َل ِ
ِ
ِ
ََ َ ْ َ ُ ْ
َ َ ْ َ
فاسقا ال ي َ ْستَ ُوو َن .
اكن
ن
م
ك
نا
م
ث
أفمن اكن م ِ
ِ
َ
ََ ْ َ
اكن ُم ْثمنزا َك َم ْ
زن
 :أ ف من
يف قولـه
 43ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ويف رواية أيب اجلارود عـن أيب جعفـء
ِ
َْ َُ َ
َ
ون قــال :إن علــي بــن أيب طالــل والوليــع بــن عمبــة بــن أيب معــيط تشــاجءا ،فمــال الفاســق وليــع بــن
فاسززقا ال يسززتو
اكن ِ

عليـه :اسـكغ

عمبة :اا و ابسـط منـك لسـاا وأوـع منـك سـناا وأم ـل منـك ج ـوا يف الكتيبـة ،فمـال علـى ـلواو
َْ َُ َ َذ ذ
ََ َ ْ َ ُ ْ
َ َ ْ َ
آمنُزوا َو َعملُزوا ذ
يزن َ
الرزاْلات فَلَ ُه ْ
َ
زم
اَّل
ا
م
أ
ون
و
ت
س
ي
ال
قا
فاس
اكن
ن
م
ك
نا
م
ث
ِ
امنا أنغ فاسق فـلنزل  :أفمن اكن م ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ ََُْ َ
ذ ُ ْ ْ ُ
ون فهو علي بن أيب طالل .
َجنات ال َمأوى ن َُّال بِما اكنوا يعمل
ََذ ذ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ ذ ُ ُذ َ ُ َ ْ َْ
ْ
زار ُكمزا أرادوا أن َي ُر ُجزوا ِمنهزا
اَّلين فسقوا فمزأواهم اه
 :وأما ِ

 44ـ وقال علي بن إبـءاهيم يف قولـه
أُع ُ
يدوا ِفيها قال :إن جهـنم إذا دخلوهـا هـووا فيهـا مسـوس سـبع عامـا ،فـاذا بلهـوا أسـفلها زفـءو هبـم جهـنم فـاذا بلهـوا
ِ
ْ َ ْ ُ َ َْ
َ َ ُ َ ذ ُ ْ َ َْ
ْ َ َْ
 :وه ِذيقنهم ِمن العذا ِ اْلدَن دون العذا ِ اْلك َِّب اتية
أع ها قمعوا مبماما احلعيع ،فهذه واام وأما قوله
قال :العذاب األدن عذاب الءجعة ابلسية مع قوله لعلهم يءجعون يع فإهنم يءجعون يف الءجعة و يعذبوا.
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 45ـ يف جمما البيان واما العذاب األدن ففي العنيا ،واختلة فيه إىل قوله :وقيـل هـو عـذاب المـرب عـن جماهـع ،وروى
أن العذاب األدن العابة والعجال.
 ،واألك ء يف الءواية عن أيب جعفء وا عبع
أيلا عن أيب عبع
ْ
َ
َ
َ ْ َْ ُ َ
َ
زن ِف م ْر َيزة م ْ
َ ُ ْ
زن ِلقائِز ُِ وقيـل :اللـمو يف لماعـه
بتزا فزل تك ِ ِ ٍ ِ
 46ـ يف جوامـا اجلـاماَ :ولقد آتينا موىس ال ِ
قـال :رأيـغ
ملوسى ،والتمعيء من لماعك موسى أو من لما موسى إايك ليلة اوسءا بك إىل السـما  ،فمـع روى انـه
ليلة أسءي يب إىل السما موسى بن عمءان رج آدو طواال جععا كلنه من رجال دنو س (.)1
 47ـ يف أ ــول الكــايف علــي بــن إبـءاهيم عــن أبيــه وعلــى بــن د الماســاين ليعــا عــن الماســم بــن د اال ــبهان عــن
 :اي وفـص إن مـن ـرب ـرب قلـي  ،وان مـن
سليمان بن داود املنمءي عن وفص بن أليـاث قـال :قـال أبـو عبـع
فــلمءه ابلوــرب والءفــق ،إىل قولــه
بعــا دا
جــز جــز قلــي  ،ث قــال :عليــك ابلوــرب يف ليــا أمــورك فــان

َُ ُ َ َ
َََ ْ ََُْ َذ َ َ ُ ْ
يق َصد ُر َك بِما يقولون ف َسبر ْح ِِبَ ْم ِد
 :ولقد نعلم أنك ي ِض
و الوه العةاعم فلاا عره فلنزل
فورب
َر َ
َ ْ َ ْ َ ُ ذُ ََ ْ ُ ُ َ ذ َ ُ ُ َ َ ذ
ك َو ُك ْن م َن ذ
الساجد َ
زإن ُه ْم
ين ث كذبوه ورموه فازن لذلك فانزل
رب
 :قد نعلم ِإنُ ْلحَّنك ِ
ِ
ِ ِ
اَّلي يقولون ف ِ
ُ
ُ
ُ ر
َْ َ ُ َ َََ ْ ُ رَ ْ ُُ ٌ ْ َْ َ
ذ ذ
َ
ك فَ َر َ ُ
ُ َ رُ َ َ َ
َّبوا َلَع ما كذبُوا َوأوَوا َح ذىت
هلل جحدون* ولقد كذبت رسل ِمن قب ِل
آيات ا ِ
لكن الظال ِ ِمني بِ ِ
ال يكذبونك و ِ
َ ُ
تاه ْم نَ ْ ُ
نفسـه الوـرب فتعـعوا وذكـءوا تبـارك وتعـاىل وكـذبوه فمـال :قـع ـربو يف نفسـي وأهلـى
ُصنا فالزو النـن
أ
َ
َ
السماوات َو ْاْل ْر َض َوما بَيْنَ ُهما ِف س ذ
َ :ولَ َق ْد َخلَ ْقنَا ذ
زت ِة أيذزاآٍ َومزا
وعءضي وال ـرب ح علـى ذكـء ااـى فـانزل
ِ ِ
ِ
َُ ُ َ
َم ذسنا م ْن لُ َُو فَ ْ
اص ْ
يف ليـا أووالـه ث بشـء يف عرتتـه ابألعمـة وو ـفوا ابلوـرب
زون فوـرب النـن
زَّب َلَع مزا يقول
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
ُ ُ َ
َ َ َْ ُْ ْ ذ َْ ُ َ
ُ
ون بأ ْمرنا ل َ ذما َص َ ُ
الوـرب مـن
ون فعنـع ذلـك قـال
َّبوا َوَنوا بِآياتِنا يو ِقن
فمال جل ثناؤه :وجعلنا ِمنهم أئِمة يهد ِ ِ

االميان كالءأس من اجلسع ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.

َ َ َْ ُْ ْ َ ذ َْ ُ َ
ون بأَ ْمرنا ل َ ذما َص َ ُ
َّبوا
 45ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقوله :وجعلنا ِمنهم أئِمة يهد ِ ِ

__________________

( )1دنو س :موضا ابليمن تنسل إليها قباعل من األزد يمال ام أزد دنو س.
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قال كان يف علم

اهنم يوربون على ما يويبهم فجعلهم أعمة.

 49ـ وـعثنا محيـع بـن زايد قـال :وـعثنا د بـن احلسـ عـن د بـن حيـ عـن طلاـة بـن زايد عـن جعفـء بـن د عـن
ْ
ُْ ْ َ ذ َْ ُ َ َْ
قال :االعمة يف كتاب إمامان :قال تعـاىلَ :و َج َعلنا ِمزنهم أئِمزة يهزدون بِأم ِرنزا ال أبمـء
أبيه عن آابعه
الناس يمعمون أمء قبل أمءهم ،ووكم قبل وكمهم ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
فمـال :أللهـم الـا لهمـا وألـة
دعـا لعلـ ٍّي وفاطمـة
 51ـ يف كتاب املناقل البـن دـهء آدـوب أن النـن
بـ قلوهبمــا وذريتهمــا مــن ورثــة جنــة النعــيم ،وارزقهمــا ذريــة طــاهءس طيبــة مباركــة ،واجعــل يف ذريتهمــا الربكــة ،واجعلهــم أعمــة
يهعون أبمءك إىل طاعتك وامءون مبا يءضيك.
ْ َْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ ْ َ َ ْ ذ ُ ُ
زوق اْل َ
زاء إىل اْلر ِض
 :أولم يزروا أنزا اس
 51ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقال علـي بـن إبـءاهيم يف قولـه
ْ

اْل ُ ُ
ززر ِز قــال :األر
خبرب الءجعة قالوا

علي ـه ،فلمــا أخــربهم رســول

يف الءجعــة والمــاعم ــلواو
اخل ـءاب ،وهــو م ــل ض ـءبه
ْ َْ
ْ
َ
َ َذ
هذا الْ َفتْ ُح إ ْن ُكنْتُ ْم صادق َ
ني وهذه معطوفة علـى قولـه َوهُ ِذيقن ُه ْم ِم َن ال َعذا ِ اْلدَن
َمىت
ِِ
ِ
َ
هذا الْ َفتْ ُح إ ْن ُكنْتُ ْم صادق َ
.
ني فمال
فمالواَ :مىت
ِِ
ِ

َْ
ُ َ
ون الْ َ
اْل ْك َ
َّب
ذا
ع
د
ِ
ِ
َ
زر إ ذن ُه ْ
ُُ ْ َ ُ ْ َُْ ُ َ َ ْ ْ َ ُْ ْ
َْ ْ
قُ ْل يَ ْو َآ الْ َفتْ ِح ال َينْ َف ُع ذ ِ َ َ َ ُ
زم
اَّليزن كفزروا ِإيمزانهم وال هزم ينظزرون فزأع ِرض عزنهم اي د و انت ِظ ِ
ُ َْ ُ َ
ون .
منت ِظر

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
قــال :مــن كــان ك ــو المءاعــة لســورس األو ـزاب كــان يــوو
 1ـ يف كتــاب ث ـواب األعمــال ابســناده إىل أيب عبــع
وأزواجه ،ث قال سورس األوزاب فيها فلـاعح الءجـال والنسـا مـن قـءيش وألـوهم ،اي ابـن سـنان
الميامة يف جوار د
سورس األوزاب فلاغ نسا قءيش من العءب ،وكانغ أطول من سورس البمءس ولكن نمووها ووءفوها.
قال :ومن قءأ سورس األوزاب
 2ـ يف جمما البيان أيب بن كعل عن النن
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وعلمها أهله وما ملكغ ميينه أعطى االمان من عذاب المرب.

ْ
َ ُّ َ ذ ُّ ذ
ُ
َ
َ ذ َ َ َ
َ ُْ
َ
بيمزا
ُّ ات ِق اهلل َوال ت ِط ِع الاكفِ ِرين َوالمنزافِ ِقني إِن اهلل اكن ع ِليمزا ح ِ
 0ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم يا أيها اه ِ

إبايك اع واسعي اي جارس ( )1فاملخاطبة للنن واملع للناس.
وهذا هو الذي قال الوادا  :إن بعا نبيه
 4ـ يف جمما البيان نزلغ يف أيب سفيان بن وءب وعكءمة بن أيب جهل وأ األعور السلمي قـعموا املعينـة ونزلـوا علـى
ليكلمـوه فمـاموا وقـاو معهـم عبـع بـن أيب وعبـع بـن سـعيع
عبع بن أيب بعع ألـزوس أوـع أبمـان مـن رسـول
فمـالوا :اي إلمـع ارفـم ذكـء آاتنـا الـ و والعـزى ومنـوس وقـل:
بن أيب سءل وطعمة بن أبوا فعخلوا على رسول
فمـال عمـء بـن اخلطـاب :اعـذن لنـا اي رسـول
إن اا دفاعة ملـن عبـعها ،ونـععك وربـك ،فشـق ذلـك علـى رسـول
ْ
َ
فـاخءجوا مـن املعينـة ،ونزلـغ اتيـة «و فزل تُطزع الاك ِفزر َ
ين مـن
يف قتلهم ،فمال :إين أعطيتهم االمان وأمء
ِ ِ
ِ
أهل مكة أاب سفيان وأاب األعور وعكءمة واملنافم ابن أيب وابن سعيع وطعمة.
 5ـ يف موبال الشءيعة قال الوادا  :يف ك و طويل فمن كان قلبه متعلما يف لوته بشي دون فهـو قءيـل
ْ ََْْ
َ ََ ُ َ ُ
ني ِِف َج ْو ِف ُِ .
من ذلك الشي بعيع ،عن وميمة ما أراد منه يف لوته قال
 :ما جعل اهلل لِرج ٍل ِمن قلب ِ
 6ـ يف أمــاح دــيخ الطاعفــة ابســناده إىل ــاحل بــن ميـ م التمــار قــال :وجــعو يف كتــاب مي ـ م رضــى عنــه
فمــال لنــا إن عبــعا لــن يموـء يف وبنــا خلــو جعلــه يف قلبــه ،ولــن حيبنــا مــن حيــل
يمــول :متســينا ليلــة عنــع أمــو املـ من
ْ َ َْْ
َ ََ ُ َ ُ
ني ِِف َج ْو ِف ُِ  ،حيـل هبـذا قومـا وحيـل ابتخـء
مبهلنا إن ذلك ال اتما يف قلل واوـع ،و ما جعل اهلل لِرج ٍل ِمن قلب ِ
ععوهم ،والذي حيبنا فهو خيلص وبنا كما خيلص الذهل ال ألش فيه ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 7ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ويف روايـة أيب اجلـارود عـن أيب جعفـء
َج ْو ِف ُِ قال علي بن أيب طالل لواو عليه :ال اتما
__________________
( )1قع مء منعاه يف فاة .147
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ْ َ َْ ْ
َ ََ ُ َ ُ
زني ِِف
يف قولـه ما جعل اهلل لِرج ٍل ِمن قلب ِ

وبنا وول ععوا يف جوف إنسـان ،إن

مل اعـل لءجـل قلبـ يف جوفـه فياـل هبـذا ويـبهم هبـذا .فامـا إلبنـا فـيخلص

احلل لنا كما خيلص الذهل ابلنار ال كعر فيه ،فمن أراد أن يعلم فليمتان قلبـه ،فـان دـارك يف وبنـا وـل عـعوا فلـيس
منا ،ولسنا منه ،و ععوهم وجربعيل وميكاعيل و ععو للكافءين.
ْ
َ
ْ َ ْ
َ ََ ُ َ ُ
زني ِِف َج ْوفِز ُِ  ،حيـل هبـذا قومـا ،وحيـل
 8ـ يف جمما البيان وقال أبـو عبـع
 :ما جعل اهلل لِرج ٍل ِمزن قلب ِ
هبذا أععاعهم.

ْ ََْ ْ
َ ََ ُ َ ُ
زني ِِف َج ْوفِز ُِ نـزل يف أيب معمـء محيـع بـن معمـء بـن وبيـل الفهـعي،
 9ـ وفيه قولـه :ما جعل اهلل لِرج ٍل ِمزن قلب ِ

وكان لبيبا وافةا ملا يسما ،وكان يمول :إن يف جويف لملب أعمل بكل واوع منهما أفلل مـن عمـل د ،وكانـغ قـءيش
تسـميه ذا الملبـ فلمـا كـان يـوو بـعر وهــزو املشـءكون وفـيهم أبـو معمـء تلمـاه أبـو ســفيان بـن وـءب وهـو آخـذ بيـعه اوــعى

نعليــه ،فمــال لــه :اي أاب معمــء مــا وــال النــاس؟ قــال :اهنزمـوا قــال :فمــا ابلــك اوــعى نعليــك يف يــعك واالخــءى يف رجلــك؟
فمال أبو معمء :ما دعءو إال اهنما يف رجلي ،فعءفوا يوم ذ انه مل يكن له إال قلل واوع ملا نسي نعله يف يعه.
ومـا جعـل ادعيـاعكم أبنـاعكم فانـه وـعثين أيب
 11ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقال علي بن إبءاهيم يف قولـه
ل ـما تـزوج خبعاـة بنـغ خويلـع خـءج
قـال :كـان سـبل ذلـك أن رسـول
عن ابن أيب عمو عن أيب عبـع
دعـاه إىل اوسـ و
إىل سوا عكا يف جتارس ،وراى زيعا يبا ورآه أل ما كيسا ووينا ،فادرتاه فلما نبـل رسـول
فلسلم ،وكان يععى زيع موىل د فلمـا بلـغ وارثـة بـن دـءاويل الكلـن خـرب ولـعه زيـع قـعو مكـة ،وكـان رجـ جلـي فـلتى
أاب طالل فمال :اي أاب طالل إن إبين وقا عليـه السـن وبلهـين انـه ـار إىل ابـن أخيـك تسـلله امـا أن يبيعـه وامـا أن يفاديـه
فمــال رسـول  :هــو وـء فليــذهل ويـا دــا  ،فمـاو وارثــة فلخـذ بيــع
وامـا أن يعتمـه ،فكلــم أبـو طالــل رسـول
زيــع فمــال لــه :اي ب ـ احلــق بشــءفك ووســبك فمــال زيــع :لســغ أفــارا رســول فمــال لــه أبــوه :فتــع وســبك ونســبك
ما دمغ ويا ،فهلل أبـوه فمـال :اي معشـء قـءيش ادـهعوا
وتكون عبعا لمءيش؟ فمال زيع :لسغ أفارا رسول
ان قع بءعغ منه وليس هو
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إبــين ،فمــال رســول  :ادــهعوا أن زيــعا إبــين أرثــه ويـءثين ،فكــان زيــع يــععى ابــن إلمـع ،وكــان رســول

حيبــه وســاه

منزلـه يسـلل
زيع احلل ،فلما هاجء رسول إىل املعينة زوجه زينل بنغ جاش وأبطل عنه يومـا ،فـلتى رسـول
البـاب ونةــء إليهـا وكانــغ ليلــة
عنـه فــاذا زينـل جالســة وسـط وجء ــا يسـاق طيبهــا بفهـء اــا ( )1فـعفا رســول
وســنة فمــال :ســباان خــالق النــور وتبــارك أوســن اخلــالم  ،ث رجــا رســول إىل منزلــه ووقعــغ زينــل يف قلبــه
فمال اا زيع :هل لك أن أطلمـك وـ يتزوجـك
موقعا عجيبا .وجا زيع إىل منزله فلخربته زينل مبا قال رسول
رس ــول فلعل ــك ق ــع وقع ــغ يف قلب ــه؟ فمال ــغ :أخش ــى إن تطلم ــين وال يت ــزوجين رس ــول  ،فج ــا زي ــع إىل رس ــول
فمـال :أب أنــغ وأمــي اي رســول أخربتـ زينــل بكــذا وكــذا فهـل لــك أن أطلمهــا وـ تتزوجهــا؟ فمــال لــه رســول
ْ َ َْ َ َ ْ َ َ
َْ
زك َواتذزق َ
اهلل
ج
و
ز
زك
ي
ل
ع
زك
س
م
 :ال ،إذهل واتق وأمسك عليك زوجك ،ث وكـى
فمـال :أ ِ
ِ
ُْ

ْ

َْ

َ

َ

َْ

ََ

َ

َ

َ
َ
اها َ َو ُ
ك َما ُ
اهلل أ َح ُّق أ ْن َّت ُ
اهلل ُمبْ ِدي ُِ َوَّت ََش ذ
شاه فل ذما ق َزيْ ٌد ِمنْهزا َو َطزرا َز ذو ْجناكهزا إىل قولـه
َوَّت ِِف ِِف نف ِس
ْ
َ
مـن فـوا عءدـه فمـال املنـافمون :حيـءو علينـا نسـا أبناعنـا ويتـزوج امـءأس
هلل َمف ُعزوال فزوجـه
تعـاىلَ :وَن أمر ا ِ
يف هذا :وما جعل ادعياعكم انباعكم إىل قوله تعاىل :يهعى السبيل.
ابنه زيع؟ فلنزل

إىل د بــن ســنان يف جـواب مســاعله يف العلــل :وعلــة
 11ـ يف عيــون األخبــار يف ابب ذكــء مــا كتــل بــه الءضــا
ليل مال الوليع لوالعه بهو اذنه وليس ذلك للولع الن الولع موهوب للوالـع يف قـول تعـاىلَ :ي َه ُ
ب ل ِ َم ْن ي َ ُ
شزاء ِإنارزا
َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُّ
اَّل ُك َ
 :ادعـوهم الابعهـم
ور مـا انـه املوجـود مب نتـه ـهوا أو كبـوا واملنسـوب إليـه واملـععو لـه لمولـه
ويهب لِمن يشاء
أنغ ومالك ألبيك وليس الوالـعس كـذلك ال أتخـذ مـن مالـه إال ابذنـه أو إبذن األب،
هو اقسط عنع وقول النن
ألنه ملخوذ بنفمة الولع وال ت خذ املءعة بنفمة ولعها.
__________________
( )1الفهء ـ ابلكسء ـ :احلجء قعر ما يعا به اجلوز ويستعمل عنع األطبا للاجء الءقيق الذي تساق به االدوية على الو ية.
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 12ـ يف كتــاب اخلوــال عــن عبــع الــءمحن بــن ك ــو عــن أيب عبــع

وــعيا طويــل يــذكء فيــه الكبــاعء يمــول فيــه

ْ َُْ
ْ ََْ ُ ُ ُذ ُ
ُْ ْ َ
اه ُّ َ ْ
ذ
هززات ُه ْم فعمـوا رســول
ززهم وأزواجززُ أم
وامــا عمــوا الوالــعين يف كتابــه:
ززُّ أوى بِززالمث ِم ِنني ِمززن أنف ِس ِ
ِ

يف ذريته وعموا أمهم خعاة يف ذريتها.
لـما أراد ألـزوس تبـوك وأمـء النـاس ابخلـءوج قـال قـوو :نسـتلذن آابعنـا وأمهاتنـا،
 13ـ يف جمما البيان وروى أن النن
فنزلغ هذه اتية.
 14ـ وروى عن أيب وابن مسعود وابن عباس اهنم كانوا يمءؤن« :النن اوىل ابمل من من أنفسهم وأزواجه أمهـا م وهـو
.
أب ام» وكذلك هو يف مواة أيب وروى ذلك عن أيب جعفء وأ عبع
 15ـ يف كتاب سعع السعود البن طاوس روى عنه لواو عليه :اا وعلى أبوا هذه االمة.
َ

ْ

َْ

َ

ُ

ُْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ذ ُ
ذ
اه ُّ
هزات ُه ْم قـال :نزلـغ
ُّ أ ْوى بِالمث ِم ِنني ِمن أنف ِس ِهم وأزواجزُ أم
:
 16ـ يف تفسو علي بن إبـءاهيم وقولـه
ِ
وجعل رسـول أابهـم ملـن مل يمـعر أن
امل من أوالد رسول
«وهو أب ام» ومع أزواجه أمها م فجعل
يوون نفسه ومل يكن له مال ،وليس له على نفسه والية ،فجعل تبارك وتعاىل نلبيه الوالية على املـ من مـن أنفسـهم،

بهعيء خم :ايها الناس السغ اوىل بكم من أنفسكم؟ قالوا :بلى ،ث أوجل ألمو امل من ـلواو
وقول رسول
النـن أاب للمـ من
عليه ما أوجبه لنفسه عليهم من الوالية ،فمال :أت من كنغ مواله فعلى مـواله فلمـا جعـل
املنرب فمال :من تءك مـاال فلورثتـه ،ومـن تـءك دينـا أو ضـياعا
الزمه م نتهم وتءبية أيتامهم ،فعنع ذلك عع رسول
نبيــه للمـ من مــا يلـزو الوالــع ،والــزو املـ من مــن الطاعــة لــه مــا يلــزو الولــع للوالــع ،فكــذلك ألــزو
فعلــى واىل ،فــللزو
علــيهم واوــعا واوــعا،

مــن بعــع ذلــك وبعــعه االعمــة ــلواو
أمــو امل ـ من ــلواو عليــه مــا الــزو رســول
َ َ ُْ ُ
َ ْ
َ ُُْ
ْشكوا بِ ُِ شيئا َو
وأمو امل من
والعليل على أن رسول
لواو عليه مها والعان قوله :واعبدوا اهلل وال ت ِ
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ْ

بال َ
وافيْ ِن إِ ْحسانا فالوالـعان رسـول
ِ ِ

وقـال الوـادا

وأمـو املـ من

السبل ألهنم آمنوا على أنفسهم وعياال م.
 17ـ يف كتاب كمال العين ومتاو النعمة ابسناده إىل سـعيع بـن عبـع
وفيه قلغ :فلخربن اي موالي عن معـ الطـ ا الـذي فـء رسـول

 :فكـان إسـ و عامـة اليهـود هبـذا

الممـى عـن احلجـة المـاعم
وكمـه إىل أمـو املـ من

وـعيا طويـل
قـال :إن

 :اي أاب احلسـن إن هـذا الشـءف
فخوهن بشـءف األمهـاو فمـال رسـول
تمعس اسه عةم دلن نسا النن
ابا اــن مــا مــن علــى الطاعــة فــليتهن عوــغ بعــعي ابخلــءوج عليــك ،فــلطلق اــا يف األزواج .وأســمطها مــن تشــءف
األمهاو ومن دءف امومة امل من .
فملـغ لـه:
 18ـ يف كتاب علل الشءاعا ابسناده إىل علي بن احلسن بن فلال عـن أبيـه قـال :سـللغ أاب احلسـن
اب الماسم؟ فمال :ألنه كان له ابن يمال له قاسم فك بـه ،قـال :فملـغ :اي ابـن رسـول فهـل تـءاين
مل ك النن
قال :أا وعلي أبـوا هـذه االمـة؟ قلـغ :بلـى ،قـال :أمـا علمـغ أن
أه للزايدس؟ فمال :نعم أما علمغ أن رسول
قاسم اجلنة والنار؟ قلغ :بلى :قال :فميـل لـه أبـو الماسـم ال أبـو المسـيم اجلنـة والنـار ،فملـغ :ومـا معـ ذلـك؟
عليا
ومـن بعـعه دـفمة علـ ٍّي علـيهم
علـى أمتـه كشـفمة االاب علـى ـ األوالد وأفلـل أمتـه علـي
فمال :إن دفمة النن
املنــرب
ألنـه و ـيه وخليفتـه واالمــاو بعـعه ،فلـذلك قـال  :أا وعلـي أبـوا هـذه االمـة ،و ـعع النـن
كشـفمته
فمــال :مــن تــءك دينــا أو ضــياعا فعلــى واىل ومــن تــءك مــاال فلورثتــه ،فوــار بــذلك أوىل مــن آابعهــم وأمهــا م و ــار أوىل هبــم
.
بععه جءى ذلك له م ل ما جءى لءسول
منهم أبنفسهم ،وكذلك أمو امل من
 91ـ وابسناده إىل عبع الءمحان الموو عن أيب جعفء
َْ

َ

ُ

ُ ُ

َْ

َ

قال :سللته عن قـول

ُّ أَ ْوى بزال ْ ُم ْثمن َ
ذ
اه ُّ
ني
:
ِِ
ِ
ِ

َْ ُ ُ ْ ْ َْ
ْ
ْ ُ ْ ْ ُ ُ ذ ُُ ْ
هلل فـيمن نزلـغ هـذه اتيـة؟ قـال :نزلـغ
ِمن أنف ِس ِهم َوأزواجُ أمهاتهم َوأولوا اْلرحاآِ دعضهم أوى بِبع ٍض ِِف ِكتا ِ ا ِ
ويف ولــع احلس ـ مــن بعــعه ،فــنان اوىل ابألمــء وبءســول
يف االمــءس إن هــذه اتيــة جــءو يف احلس ـ بــن علــي

من امل من واملهاجءين ،قلغ :لولع جعفء فيها
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نوــيل؟ فمــال :ال ،فعــعدو عليــه بطــون بـ عبــع املطلــل كــل ذلــك يمــول :ال ،ونســيغ ولــع احلســن فــعخلغ عليــه بعــع
فيها نويل؟ فمال :ال ،اي أاب عبع الءمحن ما حملمعي فيها نويل ألوا.
ذلك فملغ :هل لولع احلسن
 21ـ يف أ ول الكايف د بن حي عن أمحع بن د بن عيسى عن أبيه عـن عبـع بـن املهـوس عـن ابـن مسـكان عـن
َ
ُْ ْ َ ْ َُْ
ْ ََْ ُ ُ
ْ
ذ
اهز ُّ
زهم وأزواجززُ
:
يف قــول
عبـع الـءويم بـن رول الموــو عـن أيب جعفـء
زُّ أوى بِززالمث ِم ِنني ِمززن أنف ِسز ِ
ِ

ُذ ُ ُ ْ َُ ُ َْ
َْ ُ ُ ْ َْ َْ
ْ
هلل فـيمن نزلـغ؟ قـال :نزلـغ يف االمـءس إن هـذه اتيـة جـءو يف
أمهاتهم وأولوا اْلرحاآِ دعضهم أوى بِبع ٍض ِِف ِكتا ِ ا ِ

مــن املـ من واملهــاجءين واألنوــار ،قلــغ :فولــع جعفــء
ولــع احلسـ مــن بعــعه فــنان اوىل ابألمــء وبءســول
ام فيها نويل؟ قال :ال ،قلغ :فولع العباس ام فيها نويل؟ قال :ال ،فععدو عليه بطون ب عبـع املطلـل كـل ذلـك
فعخلغ بعع ذلـك عليـه فملـغ لـه :هـل لولـع احلسـن فيهـا نوـيل؟ فمـال :ال،
يمول :ال ،قال :ونسيغ ولع احلسن

اي عبع الءويم ،ما حملمعي فيها نويل ألوا.
 21ـ علي بن إبءاهيم عن أبيه عن محاد بن عيسى عن إبـءاهيم بـن عمـء اليمـاين عـن أابن بـن أيب عيـاش عـن سـليم بـن
قيس ود بن حي عن أمحع بن د عن ابن أيب عمو عن عمء بن أذينة .وعلى بن د عن أمحع بـن هـ ل عـن ابـن أيب
عمــو عــن عمــء بــن أذينــة عــن ابــن أيب عيــاش عــن ســليم بــن قــيس قــال :سعــغ عبــع بــن جعفــء الطيـار يمــول كنــا عنــع
معاوية أا واحلسن واحلس وعبع بن عباس وعمء بن أو سلمة وأسامة بن زيـع ،فجـءى بيـين وبـ معاويـة كـ و فملـغ
يم ــول :أا أوىل ابمل ـ من مــن أنفس ــهم ث أخ ــي علــي ب ــن أيب طال ــل أوىل ابمل ـ من م ــن
ملعاويــة :سعــغ رس ــول
فاحلســن بــن عل ـ ٍّي أوىل ابمل ـ من مــن أنفســهم ،ث ابــين احلس ـ مــن بعــعه اوىل ابمل ـ من مــن
أنفســهم فــاذا استشــهع

أنفســهم فــاذا استشــهع فابنــه علــي بــن احلس ـ اوىل ابمل ـ من مــن أنفســهم وســتعركه اي علــى ،ث ابنــه د بــن عل ـ ٍّي أوىل
ابمل ـ من مــن أنفســهم وســتعركه اي وس ـ ث تكمل ـه اث ـ عشــء إمامــا تســعة مــن ولــع احلس ـ  ،قــال عبــع بــن جعفــء:
واستشهعو احلسن واحلس وعبع بن عباس وعمء بن أو سلمة واسامة بن زيـع فشـهعوا ح عنـع معاويـة :قـال سـليم:
وقع سعغ ذلك من
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سلمان وا ذر واملمعاد وذكءوا ح اهنم سعوا ذلك من رسول

 22ـ علي بن إبءاهيم عن د بن عيسى عن يونس بن عبـع الءمحـان قـال :وـعثنا محـاد عـن عبـع األعلـى قـال :سـللغ
قـال :مـن مـاو ولـيس لـه امـاو مـاو ميتـة جاهليـة؟ قـال :احلـق و ،
عن قـول العامـة أن رسـول
أاب عبع
قلـغ فــان إمامــا هلــك ورجـل خبءاســان ال يعلــم مــن و ـيه مل يســعه ذلــك؟ قــال :ال تسـعه إن االمــاو إذا هلــك رفعــغ وجـة
و يه على من هو معه يف البلع ،ووق النفء على من ليس حبلءته إذا بلههـم ،إن

ََْ ََ َ ْ ُر
زن ُك
يمـول :فلو ال نفر ِم

َ
ْ
َ َ ُ َْ ْ ََ ذُ ْ َْ َ ُ َ
ف ْرقَة منْ ُه ْم طائ َف ٌة ْلَتَ َف ذق ُهوا ِف ر
ون قلـغ .فنفـء قـوو فهلـك بعلـهم
ين َو ِْلُن ِذ ُروا ق ْو َم ُه ْم إَِا رجعوا إِْل ِهم لعلهم ُيذر
اف
ِ ٍ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ ُ ُ ذ ُ ْ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ََ
َ
ْ
ََ ْ ُ ْ ْ َْ ُ
وه ثم يد ِركُ الموت فقد وقع
قبل أن يوـل فـيعلم قـال :إن
هلل ورس ِ ِ
هاجرا إىل ا ِ
يمـول :ومن َيرج ِمن بي ِت ُِ م ِ
َ ْ ُُ ََ
هلل قلــغ :فبلــغ البلــع بعلــهم فوجــعك مهلمــا عليــك اببــك ومءخــى عليــك ســرتك ال تــععوهم إىل نفســك وال
ا
لَع
أجززره
ِ

يكــون مــن يــعام عليــك فبمــا يعءفــون ذلــك قــال :بكتــاب املنــزل ،قلــغ :فيمــول جــل وعــز كيــة؟ قــال :أراك قــع
يف وســن
ومــا قــال لــه رســول
تكلمــغ يف هــذا قبــل اليــوو قلــغ :أجــل ،قــال :فــذكء مــا أنــزل يف علــى
ومــا خــص بــه عليــا ومــا قــال فيــه رســول مــن و ــيته إليــه ونوــبه إايه ،ومــا يوــيبهم وإق ـءار احلســن
ووس ـ

َ
ُْ ْ َ ْ َُْ ْ ََْ ُ ُ ُ
ُ
ذ
اه ُّ
واجُ أ ذمهزات ُه ْم
ُّ أ ْوى بِالمث ِم ِنني ِمن أنف ِس ِهم وأز
:
ِ

واحلس بذلك وو يته إىل احلسن وتسليم احلس له يمـول
َُ ُ َْ
َْ ُ ُ ْ َْ َْ
اْل ْ
هلل واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
ا
تا
ك
ِف
ض
ع
ب
ب
ى
و
أ
م
ه
ض
ع
د
ر
وأولوا
حاآِ
ِ ٍ ِ ِ ِ ِ
 23ـ ععس من أ اابنا عـن أمحـع بـن د الربقـي وعلـى بـن إبـءاهيم عـن أبيـه ليعـا عـن الماسـم بـن د اال ـبهان عـن
قـال :اا اوىل بكـل مـ من مـن نفسـه
أن النـن
سليمان بن داود املنمـءي عـن سـفيان بـن عيينـة عـن أيب عبـع

مــن تــءك دينــا أو ضــياعا فعلــى ومــن تــءك مــاال
وعلـي أوىل بــه مــن بعــعي ،فميــل لــه :مــا معـ ذلــك فمــال :قــول النــن
فلورثته فالءجل ليسغ له على نفسه والية إذا مل يكن لـه مـال ،ولـيس لـه علـى عيالـه أمـء وال هنـى إذا مل اـء علـيهم النفمـة،
والنـن وأمــو املـ من ومــن بعــعمها سـ و علـيهم الــزمهم هــذا ،فمــن هنــاك ــاروا اوىل هبـم مــن أنفســهم ،ومــا كــان ســبل
إس و عامة اليهود إال من بعع هذا
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المول من رسول

واهنم أمنوا على أنفسهم وعياال م.
وــعيا طويــل ويف آخــءه يمــول كــان علــى أفلــل النــاس بعــع

 24ـ يف روضــة الكــايف ابســناده إىل أيب عبــع
واوىل الناس ابلناس و قااا ث .
رسول
 25ـ يف هن الب ألة قال  :فو ان الوىل الناس ابلناس.

 26ـ يف كتــاب االوتجــاج للطربســي عــن عبــع بــن جعفــء بــن أيب ـ طالــل وــعيا طويــل وفيــه قــال :سعــغ
يمــول :اا اوىل ابملـ من مــن أنفســهم ،مــن كنــغ اوىل بــه مــن نفســه فلنــغ اوىل بــه مــن نفســه ،وعلــى بـ
رســول
يف البيغ.
يعيه
:
 27ـ يف الكايف د بن حي وألوه عن أمحع بن د عـن احلسـن بـن اجلهـم عـن ونـان قـال :قلـغ أليب عبـع
َ
ذ َْ َْ ُ
ُ ْ
ِإال أن تف َعلوا إىل أ ْو ِْلائِك ْم َمع ُروفا

أي دي للمواح؟ فمال :ليس ام من املواث إال ما قال
 28ـ د بــن حيـ عــن أمحــع بــن د عــن ابــن فلــال عــن ابــن أيب احلمـءا قــال :قلــغ أليب عبــع
للمواح من املواث؟ فمال :ليس ام دي إال الرتاب يع الرتاب.

 :أي دــي

َ َ ْ
َ ْ َ َ ْ
َ
َُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ
اهبير َ
وح َوإبْراه َ
َ
ذ
يم َو ُموىس َو ِعير ابْ ِن َم ْر َي َم َوأخزذنا
ٍ
ن
ن
م
و
ك
ن
م
و
م
ه
يثاق
م
ني
ن
م
نا
ذ
ِ
ِ
ِ
قـال عـز مـن قاعـل :و ِإَ أخ ِ
ِ ِ
ِ
َ
ِمنْ ُه ْم ِميثاقا غ ِليظا .

 29ـ يف روضــة الكــايف علــي بــن إب ـءاهيم عــن أبيــه عــن أمحــع بــن د بــن أيب نوــء عــن أابن بــن ع مــان عــن إساعيــل
قــال :كانــغ د ـءيعة نــول ــلى عليــه أن يعبــع ابلتوويــع واوخ ـ ة وخلــا األنــعاد،
اجلعفــي عــن أيب جعفــء
وهي الفطءس الذ فطء الناس عليها ،وأخـذ مي اقـه علـى نـول وعلـى النبيـ ـلى علـيهم ألعـ أن يعبـعوا تعـاىل
وال يشءكوا به دـي ا ،وأمـء ابلوـلوس واألمـء ابملعـءوف والنهـى عـن املنكـء واحلـ ل واحلـءاو ومل يفـء عليـه اوكـاو وـعود وال
فءاعم مواريا ،فهذه دءيعته واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 03ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقوله

َ
اهبير َ
َ :وإ َْ أ َخ ْذنا ِم َن ذ
ني
ِ
ِ
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َُ ْ ْ َ
َ َ
ْ ُ
وح َوإبْراه َ
ير ابْ ِن َم ْر َي َم قال :هذه الواو زايدس يف قوله« :ومنك» وامنا هو منـك
يم َو ُموىس و ِع
ِميثاقهم َو ِمنك َو ِمن ن ٍ ِ ِ

املي ــاا لنفســه عل ــى األنبيــا ث أخــذ لنبي ــه عل ــى األنبيــا واالعم ــة ــلواو

ومــن ن ــول فلخ ــذ
.
ل نبيا على رسوله
 31ـ يف كتـاب االوتجــاج للطربسـي

عل ــيهم ث أخ ــذ

روى عــن موسـى بـن جعفــء عـن أبيـه عــن آابعـه عـن احلسـ بـن علــي

 :فان هذا هود قع انتوء له من أععاعه ابلـءيح فهـل
قال :إن يهوداي من يهود الشاو وأوبارهم قال ألمو امل من
اعطـى مـا هـو أفلـل مـن هـذا ،إن عـز
فعل حملمع دي ا من هذا؟ قال له علي  :لمع كان ذلك كذلك ود
ذكــءه انتوــء لــه مــن أععاعــه ابلـءيح يــوو اخلنــعا إذا أرســل علــيهم رحيــا تــذرو احلوــا ،وجنــودا مل يءوهــا فـزاد تبــارك وتعــاىل
رمحــة ،قــال تبــارك
علــى هــود ب مانيــة آالف ملــك ،وفلــله علــى هــود أبن ريــح عــاد ســخط وريــح د
دا
َ ُّ

ذ

ْ ُ

َ

َ

ََ

ْ

ْ

َ

َ

َْ ُ ْ ُُ ٌ
ُ
َ َُ
َ
َْ
ود فأ ْر َسلنا َعليْ ِه ْم ِرُيا َو ُجنُودا ل ْم تَ َر ْوها .
هلل َعليْك ْم ِإَ جاءتكم جن
وتعاىل :يا أيها ِ
اَّلين آمنوا اَك ُروا نِعمة ا ِ
 32ـ يف جمما البيان وقال أبو سـعيع اخلـعري :قلنـا يـوو اخلنـعا اي رسـول هـل مـن دـي نمولـه فمـع بلهـغ الملـوب
احلناجء؟ فمال :قولوا أللهم اسرت عوراتنا وآمن روعاتنا؟ قال :فملناها فلءب وجوه أععا ابلءيح فهزموا.

 00ـ يف كتــاب التوويــع وــعيا طويــل عــن علـ ٍّـي

يمــول فيــه وقــع ســلله رجــل عمــا ادــتبه عليــه مــن اتايو :وامــا
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ر
َْ
ْ
َ
ُّ ُ َ
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ُ
َ َ ُ
سزاديُ يمـول :إين ننـغ ان ابعـا
وقوله للمنافم َ :وتظنون بِا ِ
هلل الظنونا فـان قولـهِ :إ ظننت أ م ٍ
زلق ِح ِ
ُّ
َ ُ ُّ َ
الظنُونَزا فهـذا الةـن ـن دـك ولـيس الةـن ـن يمـ  ،والةـن نـان ،ـن
هلل
فلواسل وقوله للمنافم
َوتظنون بِزا ِ

دــك و ــن يمـ  ،فمــا كــان مــن أمــء معــاد مــن الةــن فهــو ــن يمـ  ،ومــا كــان مــن أمــء الــعنيا فهــو ــن دــك .فــافهم مــا
فسءو لك.
 34ـ يف كتاب االوتجاج للطربسي عن أمو امل من وعيا
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طويــل يمــول فيــه

 :امــا انــه ســيلتى علــى النــاس زمــان يكــون احلــق فيــه مســتورا والباطــل ــاهءا مشــهورا ،وذلــك إذا كــان
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اوىل الناس به أععاعهم لـه ،واقَت الوعد
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ِ
ْ
ِزلَّاال َش ِديدا ونحلهم األخيار أسـا األدـءار ،فيكـون جهـع املـ من أن حيفـظ مهجتـه مـن أقـءب النـاس اليـه ،ث يفـتح

الفءج ألولياعه ويةهء اول األمء على أععاعه.
َ

ُ

ُ َ
ون إ ذن ُديُوتَنا َع ْو َر ٌة َوما ِ َ
ِه بِ َع ْو َر ٍة بل ـ رفيعة السمك ووينة عن الوادا .
 08ـ يف جمما البيان :يقول ِ
َْ َ ُ ُ َ َ ْ
َ ُ
َ
زف فمــال:
 36ـ يف تفسـو العيادــي عـن جـابء عـن أيب جعفــء
يف قولـه :رضززوا بِززأن يكونززوا مززع اْلوا ِلز ِ
النسا  ،اهنم قالوا :إ ذن ُديُوتَنا َع ْو َر ٌة وكان بيو م يف أطءاف البيوو ويا ينفءد الناس فلكذهبم قـالَ :وما ِ َ
ِه بِ َع ْو َر ٍة
ِ
ْ ُ ُ َ ذ
ون ِإال ِفرارا وهي رفيعة السمك ووينة.
ِإن ي ِريد

إىل معاويــة جـوااب ث ذكــءو مـا كــان مــن أمــءي وامــء ع مــان ولــك أن جتــاب
 37ـ يف هنـ الب ألــة مــن كتــاب لــه
عــن هــذه لءمحــك منــه ،فلينــا كــان أعــعى لــه وأهــعى إىل مماتلــه ،امــن بــذل لــه نوـءته فاســتنمذه واســتكفه أو مــن استنوــءه
فرتاخى عنـه وبـا املنـون إليـه وـ أتـى قـعره عليـه؟ كـ و لمـع علـم املعـوق مـنكم والمـاعل وخـواهنم هلـم إلينـا وال
اتون البلس إال قلي .
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 ،قـال :وذلـك أن قءيشـا جتمعـغ
اتية فاهنا نزلغ يف قوة األوـزاب مـن قـءيش والعـءب الـذين زبـوا علـى رسـول
فوافـوا يف عشـءس آالف ومعهـم كنانـة
يف سنة عس من ااجءس وساروا يف العءب وجلبوا واستنفءوهم حلـءب رسـول
و ـ اجلــى ب ـ النلــو وهــم بطــن مــن اليهــود مــن املعينــة وكــان رعيســهم وــى ابــن
وســليم وف ـزارس ،وكــان رســول
أخطل وهم يهود من ب هارون على نبينا و

فلما اج هم من املعينة اروا اىل
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خيــرب وخــءج ويــي بــن أخطــل إىل ق ـءيش مبكــة وقــال اــم :إن دا قــع وتــءكم وتــءا وأج ـ ا مــن املعينــة مــن دايرا وأموالنــا
وأج ـ ب ـ عمنــا ب ـ قينمــا فســووا يف األر والع ـوا ولفــا كم وألــوهم وســووا إلــيهم فانــه قــع بمــي مــن قــومي بي ــءب
ســبعماعة مماتــل وهــم بنــو قءيةــة ،وبيــنهم وبـ د عهــع ومي ــاا واا أمحلهــم علــى نمــم العهــع بيــنهم وبـ د ،ويكون ـوا
معنا عليهم فتلتون أنتم من فوا وهم من أسفل ،وكـان موضـا بـ قءيةـة مـن املعينـة علـى قـعر ميلـ  ،وهـو املوضـا الـذي
يسمى ب ء ب املطلل ،فلم يزل يسو معهم ويي بن أخطل يف قباعل العـءب وـ اجتمعـوا قـعر عشـءس آالف مـن قـءيش
فاستشـار أ ـاابه وكـانوا
وكنانة واألقء بن وابس يف قومه ،والعباس بن مءداس يف بـ سـليم فبلـغ ذلـك رسـول
ســبعماعة رجــل فمــال ســلمان رضــى عنــه :اي رســول إن المليــل ال يمــاوو الك ــو يف املطاولــة ( )1وال ميكــنهم أن اتــوا
من كل وجه ،فاا كنا معادء العجم يف ب د فارس إذا دمهنـا دهـم ( )2مـن عـعوا نحفـء اخلنـادا فيكـون احلـءب مـن مواضـا
حبفــءس مــن اويــة أوــع إىل
فمــال :أدــار بوـواب ،فــلمء رســول
علــى رســول
معءوفــة ،فنــزل جربعيــل
رات ـ ( )3وجعــل علــى كــل عش ـءين خطــوس وثل ـ خطــوس قومــا مــن املهــاجءين واألنوــار حيفءونــه فــلمء فاملــغ املســاوي
وأخــذ معــوال فافــء يف موضــا املهــاجءين بنفســه ،وأمــو امل ـ من ــلواو عليــه ينمــل
واملعــاول ،وبــعأ رســول
وعيي وقال :ال عيش إال عيش االخءس ،أللهم اروم ل نوـار واملهـاجءين فلمـا
الرتاب من احلفءس و عءا رسول
حيفــء اجتهــعوا يف احلفــء ونمــل ال ـرتاب ،فلمــا كــان يف اليــوو ال ــاين بكــءوا إىل احلفــء وقعــع
نةــء النــاس إىل رســول
يف مسجع الفتح ،فبينا املهاجءين واألنوار حيفءون إذ عـء اـم جبـل مل تعمـل املعـاول فيـه ،فبع ـوا جـابء
رسول
يعلمه بذلك ،قال جابء :فج غ إىل املسجع
بن عبع األنوار رضى عنه إىل رسول
__________________
( )1املطاولة هنا مبع املماتلة.
( )2دمهه :ألشيه ،والعهم :العاهية.
( )3اسم موضا.
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ورسول

مستلمى على قفاه وردا ه غ رأسه وقع دـع علـى بطنـه وجـءا ،فملـغ :اي رسـول

انـه قـع عـء لنـا جبـل

مل تعمل املعاول فيه ،فماو مسءعا و جا ه ث دعا مبا يف إا فهسل وجهه وذراعيـه ومسـح علـى رأسـه ورجليـه ث دـءب
ومـ يف ذلــك املــا ث ــبه علــى ذلــك احلجــء ،ث أخــذ معـوال فلــءب ضـءبة فربقــغ بءقــة فنةــءا فيهــا إىل قوــور الشــاو ،ث
ضءب اخءى فربقغ بءقة نةءا فيهـا إىل قوـور املـعاعن ،ث ضـءب اخـءى فربقـغ بءقـة اخـءى فنةـءا فيهـا إىل قوـور الـيمن،
 :امـا انــه ســيفتح علـيكم هــذه املـواطن الـذ بءقــغ فيهــا الـربا ث اهنــال علينــا اجلبـل ( )1كمــا ينهــال
فمـال رســول
ممــو ،أي جــاعا ملــا رأيــغ علــى بطنــه احلجــء ،فملــغ :اي رســول
علينــا الءمــل ،فمــال جــابء :فعلمــغ أن رســول
هــل لــك يف الهــذا ؟ قــال :مــا عنــعك اي جــابء؟ فملــغ عنــاا ( )2و ــا مــن دــعو .فمــال :تمــعو وأ ــلح مــا عنــعك ،قــال
جابء :فج غ إىل أهلي فلمء ا فطانغ الشعو وذحبغ العنز وسلختها وأمء ا أن ختبز وتطبخ وتشوى.
فملــغ :أب أنــغ وأمــي اي رســول قــع فءألنــا فاولــء مــا مــن
فلمــا فءألــغ مــن ذلــك ج ــغ إىل رســول
إىل دــفو اخلنــعا ث قــال :اي معادــء املهــاجءين واألنوــار أجيبـوا جــابءا قــال جــابء :فكــان يف اخلنــعا
أوببــغ .فمــاو
سـبعماعة رجــل ،فخءجـوا كلهـم ث مل ميــء أبوــع مـن املهــاجءين واألنوــار إال قـال :أجيبـوا جــابءا قـال جــابء :فتمــعمغ وقلــغ
ألهلي :قع و أ ك إلمع رسول
مبا أتى ،قال جابء :فعخل رسول
__________________

مبا ال قبل به ( )3فمالغ :أعلمتـه أنـغ مبـا عنـعا؟ قـال :نعـم قالـغ :فهـو أعلـم
فنةء يف المعر ث قال :أألء يف وأبمى ،ث نةء يف التنور ث قال :اخءجى

( )1يمال هال عليه الرتاب فاهنال أي به فانول.
( )2لعناا كسااب :األن ى من أوالد املعز قبل استكمااا احلول.
( )3ال قبل به أي ال طاقة به.
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وأبمى ،ث دعا بوافة ( )1ف ءد فيها وألءف ،فمال :اي جابء ادخل عشءس عشءس ،فلدخلغ عشءس فلكلوا وـ هنلـوا ( )2ومـا
يءى يف الموعة إال آ ر أ ابعهم ث قال :اي جابء على.
ابلذرا فلتيته ابلذرا فلكلوا وخءجوا ث قال :ادخل على عشءس فلدخلتهم فلكلوا و هنلـوا ومل يـء يف الموـعة إال آ ر
أ ابعهم ،ث قال :اي جابء على ابلذرا فلكلوا وخءجـوا ث قـال :ادخـل علـى عشـءس فـلدخلتهم فـلكلوا وـ هنلـوا ومل يـء يف
الموــعة اال آ ر أ ــابعهم ،ث قــال :اي جــابء علــى ابلــذرا فلتيتــه ابلــذرا فملــغ :اي رســول كــم للشــاس مــن ذرا ؟ قــال:
ذراعان قلغ :والذي بع ـك ابحلـق نبيـا لمـع أتيتـك ب ثـة ،فمـال :لـو سـكغ اي جـابء ألكـل النـاس كلهـم مـن الـذرا  ،قـال
جابء :فلقبلغ ادخل عشءس عشءس فيلكلون و أكلوا كلهم وبمي و لنا من ذلك الطعاو ما عشنا بـه أايمـا قـال :ووفـء
اخلنعا وجعـل لـه مثانيـة أبـواب وجعـل علـى كـل ابب رجـ مـن املهـاجءين ورجـ مـن األنوـار مـا لاعـة
رسول
مـن وفــء اخلنـعا قبـل قـعوو قـءيش
حيفةونـه ،وقـعمغ قـءيش وكنانــة وسـليم وهـ ل فنزلـوا الزألابــة ( )3ففـءم رسـول
ب ثة أايو ،وأقبلغ قءيش ومعهم ويي بن أخطـل ،فلمـا نزلـوا العميـق ( )4جـا ويـي بـن أخطـل إىل بـ قءيةـة يف جـوف
فــعا ابب احلوــن فســما كعــل بــن أســع قــء البــاب ،فمــال
الليــل وكــانوا يف ووــنهم قــع متســكوا بعهــع رســول
ألهله :هذا أخوك قع دلو قومه ( )5وجا اتن يشلمنا ويهلكنا وامءا بنمم العهع بيننا و
__________________
( )1الوافة :قوعة كبوس منبسطة تشبا اخلمسة قال الكساعي :أعةم الموا  :اجلفنة ث الموعة تشبا العشءس ث الوافة تشـبا اخلمسـة ث امل كلـة
تشبا الءجل وال ثة ث الوايفة تشبا الءجل.
( )2النهل :ما أكل من الطعاو .والناهل مبع الءاين واملءاد هنا الشبا.
( )3الزألابة ـ ابللم ـ :موضا بمءب املعينة.
( )4العميق :اسم ععس مواضا ب د العءب منها عميق املعينة وهو على ثل ة أميال أو ميل منها.
( )5دلمهم وعليهم أي ادر دوما عليه.
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ب د ،وقع ويف لنا د وأوسن جوارا ،فنزل إليه من ألءفته فمال له :من أنغ؟ قال :ويي بن أخطل ،قـع ج تـك بعـز
العهء ،فمال كعل :بل ج تين بذل العهء ،فمال :اي كعل هـذه قـءيش يف قاد ـا وسـاد ا قـع نزلـغ ابلعميـق مـا ولفـاعهم
من كنانة ،وهذه فزارس ما قاد ا وساد ا قع نزلغ الزألابة ،وهـذه سـليم وألـوهم قـع نزلـوا ووـن بـ ذبيـان ،وال يفلـغ د
مــن هــذا اجلمــا أبــعا فــافتح البــاب وانمــم العهــع الــذي بينــك وبـ د ،فمــال كعــل :لســغ بفــاتح لــك البــاب ارجــا مــن
ويا ج غ ،فمال ويي :ما مينعك من فـتح البـاب إال جشيشـتك ( )1الـذ يف التنـور ختـاف أن أدـءكك فيهـا فـافتح فانـك
آمن من ذلك فمال له كعل :لعنك قع دخلغ علي من ابب دقيـق ث قـال :افتاـوا لـه البـاب ،ففـتح لـه فمـال :ويلـك
اي كعــل انمــم العهــع الــذي بينــك وبـ إلمـع وال تــءد رأف فــان إلمـعا ال يفلــغ مــن هــذه اجلمــو أبــعا ،فــان فاتــك هــذا
الوقغ ال تعرك م له أبعا.
قال :واجتما كل من كان يف احلون من رؤسا اليهود م ل ألزال بن ول وايسء بن قيس ورفاعـة بـن زيـع والـزبو بـن
ابطــا فمــال اــم كعــل :مــا تــءون؟ قــالوا :أنــغ ســيعا واملطــا فينــا و ــاول عهــعا ،فــان نملــغ نملــنا وان أقمــغ أقمنــا
معك ،وان خءجغ خءجنا معك ،فمـال الـزبو بـن ابطـا ـ وكـان دـيخا كبـوا جمـءاي وقـع ذهـل بوـءه ـ :قـع قـءأو التـوراس الـذ
أنزاا يف سفءا أبنه يبعا نبيا يف آخء الزمان يكون خمءجه مبكة ومهاجءته إىل املعينة يف هـذه الباـوس ( )2يءكـل احلمـار
العءى ويلبس الشملة واتزى ابلكسواو والتمواو وهو اللاوك المتال ،يف عينيه احلمـءس وبـ كتفيـه خـا النبـوس ،يلـا
سيفه على عاتمه ال يباح من القى ،يبلغ سلطانه منمطـا اخلـة واحلـافء ،فـان كـان هـذا هـو فـ يهولنـه هـ ال لعهـم ولـو
() 3
اوته
__________________
( )1هذا هـو الةـاهء املوافـق للموـعر والباـار ومـن كتـل العامـة كالسـوس البـن هشـاو ويف األ ـل «وسيسـك» ابلسـ واجلشيشـة :طعـاو يوـنا مـن
اجلشيش وهو الرب يطان ألليةا.
( )2قال اجلزري :الباوس :معينة الءسول
( )3املناواس :املعاداس.

.
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هـذه اجلبـال الءواسـي لهلبهـا ،فمــال ويـي :لـيس هـذا وذاك ذاك النــن مـن بـ إسـءاعيل وهـذا مــن العـءب مـن ولـع إساعيــل،
وال يكــون بنــو إسـءاعيل اتباعــا لولــع إساعيــل أبــعا الن قــع فلــلهم علــى النــاس ليعــا ،وجعــل فــيهم النبــوس وامللــك ،وقــع
َ ذ َْ َ ُ
َذ ُْ
َْ ُ ُُ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ذ
بان تأكلُ اهار  ،ولـيس مـا إلمـع آيـة وامنـا لعهـم لعـا وسـخءهم
وَ حىت يأتِينا بِقر ٍ
عهـع إلينـا موسـى أال نث ِمن لِرس ٍ
ويءيع أن يهلبهم بذلك فلم يزل يملبهم عن رأيهم و أجابوه فمال ام :اخءجـوا الكتـاب الـذي بيـنكم وبـ د فـلخءجوه
ذلك فهمه ألمـا دـعيعا،
فلخذه ويي بن أخطل ومزقه وقال :قع وقا األمء فتجهزوا و يلوا للمتال وبلغ رسول
لسعع بن معـاذ وأسـيع بـن ووـ وكـاا مـن األوس وكانـغ بنـو قءيةـة ولفـا األوس
وفز أ اابه فمال رسول
فــانةءا مــا ــنعوا فــان كــانوا نمل ـوا العهــع ف ـ تعلمــا أوــعا إذا رجعتمــا إىل وقــوال علــل والمــارس ( )1فجــا ســعع بــن معــاذ
 .فمـال لـه سـعع:
وأسيع بن وو إىل ابب احلون فلدءف عليهما كعل من احلون فشتم سععا ودتم رسول
امنــا أنــغ ثعلــل يف جاــء لت ـول ق ـءيش ولياا ـءنك رســول ث لينءلنــك علــى الوــهء والممــا ( )2وليل ـءبن عنمــك ،ث
 :لعنــا نحــن أمــءاهم بــذلك وذلــك انــه كــان علــى
فمــال :علــل والمــارس ( )3فمــال رســول
رجعــا إىل رســول
عيون لمءيش يتجسسون أخباره ( )4وكانغ
عهع رسول
__________________
( )1علــل والمــارس :قبيلتــان مــن كنانــة ألــعروا أب ــااب الءجيــا خبيــل وأ ــاابه ،ويــا طلبــغ مــن رســول

نفـءا مــن املســلم ليعلمــوهم

عشءس مـن أ ـاابه فـيهم خبيـل بـن عـعى
فمالوا :اي رسول فينا إس ما فابعا معنا نفءا من أ اابك يفمهوننا يف العين فبعا رسول
سنة من املهـاجءين وأربعـة مـن األنوـار فخءجـوا وـ إذا كـانوا علـى الءجيـا وهـو مـا ألـعروا هبـم وقتلـوا مـنهم سـتة أو مثانيـة وأسـءوا خبيـل إىل آخـء مـا
ذكءه امل رخون وسيلتى من املونة بيان يف ذلك.
( )2المما  :الذل والوفار.
( )3أي ألعروا كهعر علل والمارس أب ااب الءجيا.
( )4قوله «لعنا» قال اولسي (ره) أي لعن العلل والمارس واملءاد كل مـن ألـعر ث قـال:
ب قءيةة أن يةهء والهعر للمولاة ـ
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علـى سـبيل التوريـة .نحـن امـءاهم بـذلك أي نحـن أمـءا

علل والمارس قبيلتان من العءب دخ يف اوس و ث ألعرا فكان إذا ععل أوع ضءب هبما امل ل فيمال :علل والمارس.
ورج ـ ــا وي ـ ــي ب ـ ــن أخط ـ ــل إىل أيب س ـ ــفيان وق ـ ـ ـءيش ف ـ ــلخربهم ب ـ ــنمم ب ـ ـ ـ قءية ـ ــة العه ـ ــع بي ـ ــنهم وب ـ ـ ـ رس ـ ــول
وقــع كــان
 :ففءوــغ قـءيش بــذلك ،فلمــا كــان يف جــوف الليــل جــا نعــيم بــن مســعود األدــجعي إىل رســول
أسلم قبل قعوو قءيش ب ثة أايو فمـال :اي رسـول قـع آمنـغ ابت و ـعقتك وكتمـغ إميـاين عـن الكفـءس ،فـان أمـءت أن
آتيك بنفسي وأنوءك بنفسـي فعلـغ ،وان أمـءت أن أخـذل بـ اليهـود وبـ قـءيش فانـه أوقـا عنـعي ،قـال :فتـلذن ح أن
أقول فيك ما أريع؟ قال :قل ما بعا لك ،فجا إىل أيب سـفيان فمـال لـه :أتعـءف مـودتى لكـم ونوـاى وإلبـذ أن ينوـءكم
على ععوكم ،وقع بلهين أن إلمعا قع وافـق اليهـود أن يـعخلوا بـ عسـكءكم ومييلـوا علـيكم ووعـعهم إذا فعلـوا ذلـك أن
يــءد علــيهم جنــاوهم الــذي قطعــه بـ النلــو وقينمــا  ،فـ أرى أن تــععوهم أن يــعخلوا عســكءكم وـ أتخــذوا مــنهم رهنــا
تبع ـوا بــه إىل مكـة فتــلمنوا مكــءهم وألــعرهم ،فمــال أبــو ســفيان :وفمــك وأوســن ج ـزاك منــك مــن أهــعى النوــاعح ،ومل
يعلــم أبــو ســفيان إبسـ و نعــيم وال أوــع مــن اليهــود ،ث جــا مــن فــوره ذلــك إىل بـ قءيةــة فمــال لــه :اي كعــل تعلــم مــودتى
لكم وقع بلهين أن أاب سـفيان قـال :تـءج هبـ ال اليهـود فنلـعهم يف نحـء إلمـع فـان فـءوا كـان الـذكء لنـادوهنم ،وان كانـغ
علينا كانوا ه ال ممادمي احلءب فما ارى لكم أن تععوهم يعخلوا عسكءكم و أتخذوا منهم عشءس من أدـءافهم يكونـون
يف ووــنكم ،اهنــم إن مل يةفــءوا مبام ـع مل يربو ـوا و ـ يــءدوا علــيكم عهــعكم وعمــعكم ب ـ إلم ـع وبيــنكم ،ألنــه إن ولــغ
ق ـءيش ومل تةفــءوا مبام ـع أل ـزاكم إلم ـع فيمــتلكم ،فمــالوا :أوســنغ وأبلهــغ يف النوــياة ال تــءج مــن ووــننا و ـ أنخــذ
منهم رهنا يكونون يف ووننا.
__________________
وهم موافمون لنا يف الباطن وامنا قال ذلك ل يكون هنا لك ع من عيون قءيش فيعلموا ابلهعر فيوو سببا جلءأ م.
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وأقبلغ قءيش فلما نةءوا إىل اخلنعا قالوا :هذه مكيعس مـا كانـغ العـءب تعءفهـا قبـل ذلـك ،فميـل اـم :هـذا مـن تـعبو
قـع
الفارسي الذي معه ،فواي عمءو بن عبع ود وهبـوس بـن وهـل وضـءار بـن اخلطـاب إىل اخلنـعا ،وكـان رسـول
ـة أ ــاابه بـ يعيـه فوــاووا خبــيلهم وـ فـءوا اخلنــعا ( )1إىل جانــل رســول فوـاروا أ ــااب رســول كلهــم
بـ أيــعيهم ،وقــال رجــل مــن املهــاجءين وهــو فـ ن لءجــل جبنبــه مــن إخوانــه :امــا
خلــة رســول وقــعموا رســول
تــءى هــذا الشــيطان عمــءوا ال و مــا يفلــغ مــن يعيــه أوــع ،فهلمـوا نــعفا إليــه دا ليمتلــه ونلاــق نحــن بمومنــا ،فــلنزل
َ ْ َ ْ َ ُ ُ ُْ َ ر َ ْ ُ ْ َ ْ
َ ْ
ْ َ ُ ذ َْ َ َ ُْ َ
ْلخزوانِ ِهم هلزم إِْلنزا وال يزأتون
 :على نبيه
يف ذلك الوقغ :قد يعلم اهلل المعو ِقني ِمنكم والقزائِ ِلني ِ ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َْْ َ ذ َ
ُ ْ ُ ْ َ َ َ
َ ْ ُْ
ْ
ذ َ ْ ُ
ُ
ْ
ذ
َ
َ
َ
ْ
َ
ري أو ِِك لم يث ِمنوا فأحبط اهلل أعمالهم وَن َلِك
اْلأ إِال ق ِليل أ ِشحة عليكم إىل قولـه تعـاىل :أ ِشحة لَع اْل ِ
ََ
هلل ي َ ِسريا وركز عمءو بن عبع ود رإله يف األر وأقبل اول جولة ويءجتز ويمول :
لَع ا ِ
ولمـ ـ ــع حباـ ـ ــغ مـ ـ ــن النـ ـ ــعا جلمعكـ ـ ــم هـ ـ ــل مـ ـ ــن مبـ ـ ــارز

ووقفـ ـ ــغ إذ ج ـ ـ ــا الشـ ـ ــجا مواقـ ـ ــة المـ ـ ــءن املن ـ ـ ــاجز

() 2

ان كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذلك مل أزل متسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــءعا نحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو اازاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز

ان الشـ ـ ـ ــجاعة يف الف ـ ـ ـ ـ واجلـ ـ ـ ــود مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــو الهءايـ ـ ـ ــز

() 3

 :مــن اــذا الكلــل؟ فلــم ابــه أوــع فوثــل إليــه أمــو امل ـ من
فمــال رســول
() 4
رسول  ،فمال :اي علي هذا عمءو بن عبع ود فارس يليل
__________________
( )1الطفءس ـ :الوثبة يف ارتفا .
( )2بح حباا :اخذه حبة وخشونة وأللظ يف وته واملناجزس يف احلءب :املبارزس واملماتلة.
( )3اازاهز :الب اي واحلءوب والشعاعع الذ ز أي ءك الناس والهءيزس الطبيعة.
( )4يليل :واد قءب من بعر وقيل له فارس يليل ألنه أقبل يف ركل من قءيش و إذ هو ـ
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ــلواو

عليــه فمــال :أا لــه اي

فمــال :أا علــي بــن أيب طالــل ،فمــال لــه رســول

ادن مـ فــعا منــه فعممــه بيــعه ودفــا إليــه ســيفه ذا الفمــار وقــال

له :اذهل وقاتل هبذا وقال :أللهم اوفةه من ب يعيه ومن خلفـه وعـن ميينـه وعـن الـه ومـن فوقـه ومـن تـه ،فمـء أمـو
امل من لواو عليه يهءول يف مشيه وهو يمول :
ال تعجل ـ ـ ـ ــن فم ـ ـ ـ ــع أ ك جمي ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ــوتك أل ـ ـ ـ ــو ع ـ ـ ـ ــاجز
ان ألرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو أن أق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك اعا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اجلن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعز

ذو ني ـ ـ ـ ـ ـ ــة وبو ـ ـ ـ ـ ـ ــوس والو ـ ـ ـ ـ ـ ــعا منج ـ ـ ـ ـ ـ ــى ك ـ ـ ـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعز
م ـ ـ ـ ــن ض ـ ـ ـ ـ ـءبة ر ـ ـ ـ ـ ـ

فمال له عمءو :من أنـغ؟ قـال :اا علـي بـن أيب طالـل ابـن عـم رسـول

يبم ـ ـ ـ ــى ـ ـ ـ ــيتها بع ـ ـ ـ ــع اازاه ـ ـ ـ ــز

() 1

وختنـه فمـال :و إن أابك كـان ح ـعيما

ونــعميا وان أكــءه أن أقتلــك .مــا آمــن ابــن عمـك وـ بع ــك إح أن اختطفــك بءإلــي هــذا فاتءكــك دــاع ( )2بـ الســما
واألر ال وي وال ميغ ،فمال له أمو امل من لواو عليـه :قـع علـم ابـن عمـى انـك إن قتلتـين دخلـغ اجلنـة وأنـغ
يف النــار ،وان قتلتــك فلنــغ يف النــار وأا يف اجلنــة .فمــال عمــءوا :كلتامهــا لــك اي علـي ،تلــك إذا قســمة ضــيزى فمــال علـي
ـلواو عليــه :د هــذا اي عمـءو ان سعــغ منــك وأنـغ متعلـق أبســتار الكعبـة تمــول :ال يعءضــن علـي أوــع يف احلــءب
ث ث خوـال إال أجبتـه إىل واوـعس منهـا ،واا أعـء إليـك ثـ ث خوـال فـلجب إىل واوـعس قـال :هـاو اي علـي ،قـال:
أوعها تشهع أن ال إله إال وان إلمعا رسول  ،قال :نح ع هـذا فاسـلل ال انيـة ،فمـال :أن تءجـا وتـءد هـذا اجلـيش
فان يك ادقا فلنتم أعلى به عينا وان يك كاذاب كفتكم ذؤابن العءب أمءه ( )3قال :إذا
عن رسول
__________________
ـ بيليل عءضغ ام بنو بكء يف ععد فمال أل اابه :املوا فملوا فماو يف وجوه ب بكء و منعهم من أن يولوا إليه فعءف بذلك.
( )1طعنة ر

أي واسعة.

( )2داع أي مءتفعا.
( )3قوله

أعلى به عينا أي أبوء به وأعلم حباله .وذؤابن العءب ،عاليكها ولوو ها.
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تتاعث نسا قءيش وتنشع الشعءا يف أدعارها ان جبنغ ورجعغ على عمى مـن احلـءب وخـذلغ قومـا رأسـون علـيهم؟
فمال له أمو امل من  :فال ال ة أن تنزل إىل قتاح فانك فارس واا راجل و أابـذك ( )1فوثـل عـن فءسـه وعءقبـه ( )2وقـال:
هذه خولة ما ننغ أن أوعا من العـءب يسـومين عليهـا ( )3ث بـعأ فلـءب أمـو املـ من ـلواو عليـه ابلسـية علـى
رأسه فاتماه أمو امل من ابلعرقة ( )4فمطعها وثبغ السية علـى رأسـه فمـال لـه علـي ـلواو عليـه :اي عمـءو مـا كفـاك
ان ابرزتك وأنغ فارس العءب و استعنغ علي بةهو؟ فالتفغ عمءو إىل خلفـه فلـءبه أمـو املـ من ـلواو عليـه
مســءعا إىل ســاقيه فمطعهمــا ليعــا وارتفعــغ بينهمــا عجاجــة ( )5فمــال املنــافمون :قتــل علــي بــن أيب طالــل ،ث انكشــفغ
العجاجــة ونةــءوا فــاذا أمــو املـ من ــلواو عليــه علــى ــعره قــع أخــذ بلايتــه يءيــع أن يذحبــه ث أخــذ رأســه وأقبــل إىل
والعما تسيل على رأسه من ضءبة عمءو ،وسيفه يمطء منه العو وهو يمول والءأس بيعه :
رسول
اا ابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع املطلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

() 6

املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوو خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو للف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ااـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــءب

اي عل ـي مــا كءتــه؟ قــال :نعــم اي رســول احلــءب خعيعــة وبعــا رســول ال ـزبو إىل هبــوس بــن
فمــال رســول
عمـء بـن اخلطـاب أن يبـارز ضـءار بـن اخلطـاب ،فلمـا بـءز
وهل فلءبه علـى رأسـه ضـءبة فلـق هامتـه وأمـء رسـول
إليه ضءار انتز له عمء سهما فمال له ضءار :ويلك اي ابن هاك أتءميين يف مبارزس و ل ن رميتين ال تءكـغ عـعواي مبكـة
إال قتلته ،فاهنزو عنع ذلك عمء ،ومء نحو ضءار وضءبه ضءار على رأسه
__________________
( )1املنابذس :املكادفة واملماتلة.
( )2عءقبه أي قطا عءقوبه والعءقوب :عول ألليظ فوا العمل.
( )3ساو ف ا األمء :كلفه إايه.
( )4العرقة ـ إلءكة ـ :الت ـءس من جلود ليس فيها خشل وال عمل.
( )5العجاج ـ كسااب ـ :الهبار.
( )6يف املوعر «اا على وابن عبع املطلل».
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ابلمناس ث قال :اوفةها اي عمء فان آليغ أال أقتل قءديا ما قعرو عليه فكان عمء حيفظ له ذلك بعع ما وىل وواله.
حيارهبم يف اخلنعا عسة عشء يوما ،فمـال أبـو سـفيان حليـي بـن أخطـل :ويلـك اي يهـودي أيـن
فبمي رسول
قومــك؟ فوــار ويــي بــن أخطــل إلــيهم فمــال :ويلكــم اخءجـوا فمــع ابــذكم احلــءب فـ أنــتم مــا إلمـع وال أنــتم مــا قـءيش؟
فمــال كعــل :لســنا خــارج و ـ تعطينــا ق ـءيش عشــءس مــن أد ـءافهم رهنــا يكونــون يف ووــننا اهنــم ان مل يةفــءوا مبام ـع مل
يربووا و يءد إلمع علينا خ ف عهعا وعمعا فاا ال أنمن أن متء قءيش ونبمى نحن يف عمء دارا ويهـزوا إلمـع فيمتـل
رجالنــا ويســى نســاعنا وذرارينــا ،وان مل تــءج لعلـه يــءد علينــا عهــعا ،فمــال لــه ويــي بــن أخطــل :تطمــا يف ألــو مطمــا ،قــع
ابذو العءب إلمعا احلءب ف أنتم ما إلمع وال أنتم مـا قـءيش ،فمـال كعـل :هـذا مـن دـ مك امنـا أنـغ طـاعء تطـو مـا
قـءيش ألــعا وترتكنــا يف عمــء دارا ويهـزوا إلمـع ،فمــال لــه :لـك عهــع علـي وعهــع موسـى انــه مل يةفــء قـءيش مبامـع ان
أرجا معك إىل وونك يويبين ما يويبك فمال كعل :هو الذي قع قلته لك إن أعطتنا قـءيش رهنـا يكونـون عنـعا واال
مل تـءج ،فءجــا ويــي بــن اخطــل إىل قـءيش فــلخربهم فلمــا قــال :يســللون الــءهن قــال أبــو ســفيان :هــذا و أول الهــعر قــع
األمــء وادــتع
ــعا نعــيم بــن مســعود ال واجــة يف اخ ـوان المــءدس واخلنــازيء ،فلمــا طــال علــى أ ــااب رســول
عليهم احلوار وكانوا يف وقغ بءد دعيع وأ ابتهم جماعـة وخـافوا مـن اليهـود خوفـا دـعيعا ،وتلكـم املنـافمون مبـا وكـى
إال افـق إال المليـل ،وقـع كـان رسـول أخـرب أ ـاابه أن العـءب
عنهم ومل يبق أوع من أ ااب رسول
تتازب علي واي وا من فوا وتهعر اليهود وتافهم من أسفل وانه يويبهم جهـع دـعيع ولكـن يكـون العاقبـة ح علـيهم،
َ َ َ
اهلل َو َر ُس ُ ُ
زدنَا ُ
زوه إ ذال ُغ ُ
زرورا وكـان قـوو اـم دور يف أطـءاف
فلما جا و قءيش وألـعرو اليهـود قـال املنـافمون :ما وع
ِ

املعينة فمالوا :اي رسول أتذن لنا أن نءجا إىل دورا فاهنا يف أطءاف املعينة وهي عورس ،وتاف اليهـود أن يهـووا عليهـا؟
وقال قوو :هلموا فنهءب ونورب يف البادية ونستجو ابالعءاب ،فان الذي
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يععا إلمـع كـان ابطـ كلـه ،وكـان رسـول

أمـء أ ـاابه أن حيءسـوا املعينـة ابلليـل وكـان أمـو املـ من

ـلواو

عليــه علــى العســكء كلــه ابلليــل حيءســهم ،فــان ــءك أوــع مــن ق ـءيش ابــذهم ،وكــان أمــو امل ـ من ــلواو عليــه اــوز
اخلنـعا ويوـو إىل قــءب قـءيش ويـا يـءاهم فـ يـزال الليــل كلـه قاعمـا ووــعه يوـلي فـاذا أ ــبح رجـا إىل مءكـزه ،ومســجع
أمو امل من لواو عليه هناك معءوف اتيه من يعءفه فيولى فيه وهـو مـن مسـجع الفـتح إىل العميـق أك ـء مـن أللـوس
مــن أ ــاابه اجلــز لطــول احلوــار ــعع إىل مســجع الفــتح وهــو اجلبــل الــذي عليــه

نشــاب ،فلمــا رأى رســول
مسجع الفتح اليوو.
واجــاه فيمـا وعــعه وكـان ــا دعــاه أن قـال :اي ـءيخ املكـءوب واي جميــل دعـوس امللــطءين واي كادــة
فـععا
الكــءب العةــيم أنــغ مــوالي ووليــي ووىل آابعــي األول ـ  ،اكشــة عنــا ألمنــا ومهنــا وكءبنــا ،واكشــة عنــا دــء ه ـ ال المــوو
قــع ســا ممالتــك وأجــاب دعوتــك وأمــء
فمــال :اي إلمـع إن
بموتــك ووولــك وقــعرتك ،فنــزل عليــه جربعيــل
علــى ق ـءيش الــعبور فــاهنزموا وقلعــغ أخبيــتهم،
الــعبور وهــي ال ـءيح مــا امل عكــة ان ــزو قءيشــا واألو ـزاب وبعــا
وذيفة بن اليمان رضى عنه وكان قءيبا منه فلـم ابـه ،ث اداه نيـا
ونزل جربعيل فلخربه بذلك فنادى رسول
فلــم ابــه ،ث اداه ال ال ــة فمــال :لبيــك اي رســول  ،قــال :أدعــوك ف ـ جتيبــين؟! قــال :اي رســول أب أنــغ وأمــي مــن
اخلفـوف والــربد واجلــو فمــال :ادخــل يف المــوو واعتنــا أبخبــارهم وال ــعثن وــع وـ تءجــا إح فــان قــع أخــربن انــه قــع
أرسل الءايل على قءيش وهزمهم ،قال وذيفة :فمليغ واا انتفم من الربد ،فـو مـا كـان إال بمـعر مـا جـزو اخلنـعا
وـ كــلن يف محــاو فموــعو خبــا عةيمــا فــاذا ار ختبــو وتوقــع ،وإذا خيمــة فيهــا أبــو ســفيان قــع دال خوــيتيه علــى النــار
وهو ينتفم من دعس الربد ويمول :اي معشء قءيش ان كنا نماتـل أهـل السـما بـزعم إلمـع فـ طاقـة لنـا أبهـل السـما وان
كنــا نماتــل أهــل األر فنمــعر علــيهم ،ث قــال :لينةــء كــل رجــل مــنكم إىل جليســه ال يكــون حملمــع ع ـ فيمــا بيننــا قــال
وذيفــة :فبــادرو أا فملــغ للــذي عــن مييــين :مــن أنــغ؟ فمــال :أا عمــءو بــن العــاة ،ث قلــغ للــذي عــن يســاري :مــن
أنغ؟ قال :اا معاوية ،و
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امنا ابدرو إىل ذلك ل يسللين أوـع مـن أنـغ ،ث ركـل أبـو سـفيان راولتـه وهـي معمولـة ولـوال أن رسـول

قـال:

ال عث وع وـ تءجـا إح لمـعرو ان أقتلـه ث قـال أبـو سـفيان خلالـع بـن الوليـع :اي أاب سـليمان ال بـع مـن ان أقـيم أا
قــال أل ــاابه :ال
وأنــغ علــى ضــعفا النــاس ،ث قــال :ار ل ـوا اا مء لــون ففــءوا منهــزم  ،فلمــا أ ــبح رســول
يف نفء يسو وكان أبـو عءقـع الكنـاين رمـى سـعع بـن معـاذ
تربووا فلما طلعغ الشمس دخلوا املعينة وبمي رسول
بســهم يف اخلنــعا فمطــا أكالــه فنزفــه الــعو ( )1فمــبم ســعع علــى أكالــه بيــعه ث قــال :أللهــم ان كنــغ أبميــغ مــن وــءب
قءيش دي ا فابم اا ف أوع أول إىل إلـاربتهم مـن قـوو وـاربوا ورسـوله ،وان كانـغ احلـءب قـع وضـعغ أوزارهـا بـ
وب ـ ق ـءيش فاجعلهــا ح دــهادس وال متتـ و ـ تمــء عيــين مــن بـ قءيةــة ،فلمســكغ الــعو وتورمــغ يــعه
رســول
َ ُّ َ ذ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ
اَّلين آمنوا اَكزروا نِعمزة
يف املسجع خيمة وكان يتعاهعه بنفسـه .فـلنزل
وضءب له رسول
يا أيها ِ

ْ
ََُْ َ
َ ُُ َْ ََ ْ َ َ
َ َْ ُ ْ ْ َْ ُ ْ ُ ُ ٌ
ُ ُ
ك ْم م ْ
ون بَ
ود فَأَ ْر َسلْنا َعلَيْه ْ
ُ
زن
جزاؤ
َ
إ
ريا
ر
ل
م
ع
ت
ما
ب
اهلل
َن
و
ها
و
ر
ت
م
ل
ودا
ن
ج
و
ُيا
ر
م
هلل عليكم ِإَ جاءتكم جن
ِ
ا ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ ْ َ
َْ ُ ْ َ ْ ْ ََ ْ ُ
زاغزت ْاْلبْ
ُ
رزار
و ِإَ
ك ْم يع ب قءيةة وـ ألـعروا وخـافوهم أ ـااب رسـول
فو ِقكم و ِمن أسفل ِمن
ِ
ْ ُ ُ َ ذ
َو َبلَ ََ ِ ْ ُ ُ ُ ْ َ
أتذن لنـا نءجـا إىل
ون ِإال ِفزرارا وهـم الـذين قـالوا لءسـول
نزاج َر إىل قولـهِ :إن ي ِريزد
ت القلو اْل ِ
ذ
َ ََْ ْ ُ ُ َ
ٌ
َ
يدون
فـيهمِ :إن ُديُوتنا َع ْو َرة َوما ِِه بِعور ٍة ِإن ي ِر
منازلنا فاهنا يف أطءاف املعينة ،وتاف اليهـود عليهـا .فـانزل
ذ
َ َ ََ
هلل ي َ ِسريا ونزلغ هذه اتية يف ال اين لـما قـال لعبـع الـءمحن بـن عـوف :هلـم
ِإال ِفرارا إىل قوله تعاىل َوَن َلِك لَع ا ِ

نعفا دا إىل قءيش ونلاق نحن بمومنا.

وــعيا طويــل وفيــه:والن الوــرب علــى والس األمــء
 38ـ يف كتــاب االوتجــاج للطربســي عــن أمــو امل ـ من
َ ْ
اص ْ
الر ُ
َّب أُولُوا الْ َع ْ
َّب َكما َص َ َ
زَّآِ ِم َ
زن ُّ
زل وإاابـه م ـل ذلـك علـى أولياعـه وأهـل
س
لنبيـه
مفءو لمول
ف ِ
ِ
ُ
ٌ
ََ ْ َ َ ُ ْ َُ
هلل أ ْس َو ٌة َح َسنَة .
وَ ا ِ
طاعته بموله :لقد اكن لكم ِِف رس ِ
__________________

( )1نزفه العو أي سال ك وا و أضعفه.
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 39ـ وفيـه أيلـا عـن أمـو املـ من

كـ و طويـل وفيـه وامـا قـولكم ان جعلـغ احلكـم إىل ألـوي وقـع كنـغ عنـعكم

ََ ْ َ
 :لقد اكن

قع جعل احلكم إىل سعع يوو ب قءيةة وكان اوكم الناس .وقـع قـال
أوكم الناس فهذا رسول
ُْ ٌَ َ َ ٌَ
َ ُ ْ َُ
.
هلل أسوة حسنة فتلسيغ بءسول
وَ ا ِ
لكم ِِف رس ِ
 :اد أن يــءزقين مــاال ،فمــال :اي
 41ـ يف جممــا البيــان قــال ثعلبــة بــن واطــل وكــان رجـ مــن األنوــار للنــن
أسـوس وسـنة ،والـذي نفسـي بيـعه لـو أردو ان تسـو

ثعلبة قليل ت دى دكءه خو من ك و ال تطيمه أما لك يف رسول
اجلبال معى ذهبا وفلة لسارو.
 41ـ يف أ ول الكايف أمحع بن مهءان رفعه وأمحـع بـن إدريـس ود بـن عبـع اجلبـار الشـيباين قـال :وـعثين الماسـم
قال :ل ـما قبلـغ فاطمـة
بن د الءازي قال :وعثين علي بن د ااءمزاين عن أيب عبع احلس بن علي
فمــال :السـ و
س ـءا وعفــي علــى موضــا قربهــا ( )1ث قــال :فاــول وجهــه إىل قــرب رســول
دفنهــا أمــو امل ـ من
عليك اي رسول ع والس و عليك عن ابنتك والباعنة يف ال ءى ببمعتك ،واملختار اا سـءعة اللاـاا ( )2بـك قـل اي
رسـول عــن ــفيتك ــربي وعفـي عــن ســيعس نســا العــامل جتلـعي ( )3إال أن يف التلســى ح بســنتك يف فءقتــك موضــا
تعزو واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 42ـ يف الكايف د بن حي عن أمحع بن د عن علـي بـن النعمـان عـن سـعيع األعـءج قـال :سعـغ أاب عبـع
أامه و طلعغ الشمس عليه ،وكان ذلك رمحـة مـن ربـك للنـاس ،أت
عن الوبح و
يمول :او رسول
تــءى لــو أن رج ـ او و ـ تطلــا الشــمس لعــوه النــاس وقــالوا :ال تتــور لوــلوتك فوــارو أســوس وســنة ،فــان قــال رجــل
لءجل :منغ عن الولوس ،قال :قع او رسول
__________________

فوارو أسوس

( )1العفو :احملو :وعفى على األر  :ألطاها ابلنباو.
( )2يف الوايف :واملختار اضافة إىل الفاعل ومفعول سءعة اللااا.
( )3عفى عن الشي  :أمسك عنه .والتجلع :تكلة اجللع ـ ابلتاءيك ـ وهو الموس والشعس.
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ورمحة ،روم

سباانه هبا هذه االمة.

 43ـ د بن حي عن أمحع بن د بن عيسى عن علي بن النعمان عـن سـعيع األعـءج قـال :سعـغ أاب عبـع
ث سلم يف ركعتـ فسـلله مـن خلفـه اي رسـول أوـعث يف الوـلوس دـي ؟ قـال :ومـا ذاك؟
يمول :لى رسول
قـالوا :امنـا ـليغ ركعتـ قـال :أكــذلك اي ذا اليـعين وكـان يـععى ذا الشـمال  ،فمـال :نعــم فبـ علـى ـلوته فـل الوــلوس
أربعا وقال :إن هو أنساه رمحة ل مـة ،أت تـءى لـو أن رجـ ـنا هـذا لعـو وقيـل :مـا تمبـل ـلوتك ،فمـن دخـل عليـه
و ارو أسوس وسجع سجعت ملكان الك و.
اليوو ذاك قال :قع من رسول
قــال :إن رســول
 44ـ علــي بــن إب ـءاهيم عــن أبيــه عــن ابــن أيب عمــو عــن محــاد عــن احللــن عــن أيب عبــع
ك ـان إذا ــلى العشــا االخــءس أمــء بوضــوعه وس ـواكه يوضــا عنــع رأســه خمم ـءا ( )1فوقــع مــا دــا ث يمــوو فيســتاك
ويتوضل ويولى أربا ركعاو ،ث يءقع ث يموو فيستاك ويتوضل ويوـلى أربـا ركعـاو ث يءقـع ،وـ إذا كـان يف وجـه الوـبح
ٌَ
ُ ٌ
ََ ْ َ َ ُ ْ َُ
هلل أ ْس َوة َح َسنة
وَ ا ِ
قاو فلوتء ث لى الءكعت ث قال :لقد اكن لكم ِِف رس ِ
وهـو يف املسـجع
 45ـ يف كتاب اخلوال عن عتبة بن عمء اللي ي عن أيب ذر قال :دخلـغ علـى رسـول
 :عليك بت وس كتاب  ،وذكء ك وا ،فانه ذكء لك يف السما  ،ونور لك يف األر .
جالس إىل أن قال :قال
مـا يوـيبهم يف
املـ من أي املوـعق مبـا أخـربهم رسـول
 46ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ث و ـة
َ
َ
َ
ُ
ْ ْ َ ْ ْ
َ َ َ َ ُ َ َ ُ ُُ َ َ َ
اهلل َو َر ُس ُ ُ
زد َق ُ
زوه
اخلنعا من اجلهع فمـال جـل ذكـءهَ :ول ذما َرأ ال ُمث ِمنُون اْلحَّا َ قالوا هذا ما وعدنا اهلل ورسوه وص
ذ
َ
زاد ُه ْم ِإال ِإيمانا يع ذلك اجلهع واخلوف وتسليما.
َوما
 47ـ يف الكـايف محيـع عـن ابـن ساعـة عـن عبـع
:
قال :قال رسول
أيب عبع
__________________

بـن جبلـة عـن د بـن مسـعود الطـاعي عـن عنبسـة بـن موـعل عـن

( )1عء الشي  :سرته.
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من استمبل جنازس أو ر اها فمال:

َ َ َ َ ُ َ َ ُ ُُ َ َ َ
اهلل َو َر ُس ُ ُ
زد َق ُ
زوه و ـعا
أكـرب هذا ما وعدنا اهلل ورسزوه وص

أللهـم زدا

امياا وتسليما ،احلمع ت الذي تعزز ابلمعرس وقهء العباد ابملوو مل يبق يف السما ملك إال بكى رمحة لووته.
أنـه
 48ـ يف روضة الكـايف عـعس مـن أ ـاابنا عـن سـهل بـن زايد عـن د بـن سـليمان عـن أبيـه عـن أيب عبـع
ٌ
َ
َ ُ
َ
قال أليب بوو :اي أاب د لمع ذكءكم يف كتابه فمال :م َن ال ْ ُم ْثمن َ
اهلل َعلَيُْ فمنْ ُه ْم َم ْ
اعه ُدوا َ
زن
ني ِرجاَ َصدقوا ما
ِ
ِِ
ِ ِ
َ

َ

ُ

َذ َْ
َُْ ُْ ْ َ ْ ََْ
زديل انكـم وفيـتم مبـا أخـذ
ق َنبُ َو ِمنهم من ينت ِظ ُر َوما بدلوا تب ِ
ألوا ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 49ـ ععس من أ ـاابنا عـن سـهل بـن زايد عـن جعفـء بـن د األدـعءي عـن عبـع بـن ميمـون المـعال عـن أيب عبـع
 :اي علـي مـن أوبـك ث مـاو فمـع قلـى نحبـه ،ومـن أوبـك ومل ميـغ فهـو ينتةـء ،ومـا
قال :قال رسـول

عليـه مي ـاقكم مـن واليتنـا .وانكـم مل تبـعلوا بنـا

طلعغ س وال ألءبغ إال طلعغ عليه بءزا واميان ويف نسخة نور.
عن أمو امل من وـعيا طويـل يمـول فيـه  :ولمـع
 51ـ يف كتاب اخلوال عن جابء اجلعفي عن أيب جعفء
كنــغ عاهــعو تعــاىل ورس ـوله اا وعمــى محــزس وأخــى جعفــء وابــن عمــى عبيــعس علــى أمــء وفينــا بــه ت تعــاىل ولءس ـوله
فتمعمين أ اا وختلفغ بعـعهم ملـا أراد

َ َْ َ ُْ ْ َ ْ َ
علي ُِ ف ِمنهم من ق

َ

تعـاىل فـلنزل
ُ

ٌ
َ ُ
َ
اعه ُ
فينـا م َن ال ْ ُم ْثمن َ
زدوا َ
اهلل
ني ِرجاَ َصزدقوا مزا
ِ
ِِ

َنْبَ ُُ َو ِمنْ ُه ْم َم ْن يَنْتَ ِظ ُر َوما بَ ذدلوا َتبْ ِديل محزس وجعفء وعبيعس واا و املنتةء اي أخا اليهود وما

بعلغ تبعي .
 51ـ عــن األعمــش عــن جعفــء بــن د

قــال :هــذه د ـءاعا الــعين إىل أن قــال

 :والواليــة للم ـ من الــذين مل

وأوبتــه م ــل ســلمان الفارســي وأيب ذر الهفــاري واملمــعاد بــن األســود الكنــعي وعمــار بــن
يهــووا ومل يبــعلوا بعــع نبــيهم
ايســء وجــابء بــن عبــع األنوــاري ووذيفــة بــن اليمــان وأيب ااي ـ م بــن التيهــان وســهل بــن ونيــة وأيب أيــوب األنوــاري
وعبــع بــن الوــامغ وعبــادس بــن الوــامغ وخزميــة بــن بــغ ذي الشــهادت وأيب ســعيع اخلــعري ومــن نحــى نحــوهم وفعــل
م ل فعلهم ،والوالية
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التباعهم واملمتعم هبم وهبعاهم واجبة.
للمـلمون مـن إلـم اوسـ و ودـءاعا الـعين والواليـة ألمـو املـ من
 52ـ يف عيون األخبار يف ابب ما كتبه الءضا
والذين ملوا على منهاج نبيهم ،ومل يهووا ومل يبعلوا م ل سلمان الفارسي وأيب ذر الهفاري ،وذكء نحـو مـا نملنـا عـن
اخلوال بتهيو يسو.
قــال :فينــا

 53ـ يف جممــا البيــان وروى أبــو الماســم احلســكاين عــن عمــءو بــن بــغ عــن أيب إســااا عــن علـ ٍّـي
ٌ
َ َ
َ ُ
َ
اهلل َعليْ ُِ فاا و املنتةء ما بعلغ تبعي .
نزلغِ :رجاَ َصدقوا ما اعه ُدوا
 54ـ يف كتاب سعع السعود البن طاوس فوـل فيمـا نـذكءه مـن جملـع قالـل الـ من عتيـق عليـه مكتـوب االول مـن
تفسو أيب جعفء بن د بن علي بن احلس لواو عليهما رواية أيب اجلارود عنـه وقـال بعـع هـذا :فوـل فيمـا نـذكءه

َ ُّ َ ذ
ين َ
آمنُزوا ذات ُقزوا َ
اَّل َ
اهلل
من اجلز ال الا من تفسو الباقء
من وجهة نية من ن سطء بلفةه واما قوله :يا أيها ِ
ٌ
َ ُ
َ ُْ ْ
ُ ُ َ َ ذ
زثمن َ
َ
ني ِرجزاَ َصزدقوا مزا
َوكونوا مع الرا ِد ِقني يمول :كونوا ما علي بن أيب طالل وآل إلمع ،قـال ِ :مزن الم ِ ِ
َ َ َْ َ ُْ ْ َ ْ َ
َ
ََنْبَ ُُ وهو محزس بن عبع املطلـل َومزنْ ُه ْم َم ْ
زن يَنْتَ ِظ ُ
زر وهـو علـي بـن أيب طالـل
اعه ُدوا اهلل علي ُِ ف ِمنهم من ق
ِ
اهلل َو ُكونُوا َم َع ذ
الرادق َ
َوما بَ ذدلُوا َتبْديل وقال  :ذات ُقوا َ
ني وهم هاهنا آل د.
يمول
ِِ
ِ

 :إن احلسـ مشــى إىل مســلم بــن عوســجة ل ـما ــء فــاذا بــه رمــق
 55ـ يف إردــاد املفيــع يف ممتــل احلسـ
َ
ُ
َ
َ
فمال :رمحك اي مسلم ف ِمنْ ُه ْم َم ْن ق َنْبَ ُُ َو ِمنْ ُه ْم َم ْن يَنْتَ ِظ ُر َوما بَ ذدلوا َتبْ ِديل .
ل ـما أخــرب بمتــل رس ـوله عبــع بــن يمطــء تهءألــءو عينــه
 56ـ يف كتــاب ممتــل احلسـ أليب خمنــة ان احلسـ

ابلعمو ( )1وفاضغ على خعيه ث قال :
__________________
( )1أي تءددو فيها العمو .
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َ ُْ ْ َ ْ َ
ف ِمنهم من ق

َ

ُ

َنْبَ ُُ َو ِمنْ ُه ْم َم ْن يَنْتَ ِظ ُر َوما بَ ذدلوا َتبْ ِديل .

بكـءب كـانوا كـل مـن أراد اخلـءوج ود احلسـ
 57ـ يف كتـاب املناقـل البـن دـهء آدـوب ان أ ـااب احلسـ
َ
َ
َ
ْ
ْ ُ
وقال :الس و عليك اي ابن رسول فيجيبه :وعليك الس و ونحن خلفك ويمـءأ ف ِمن ُه ْم َم ْن ق َنبَزُ
َو ِمنْ ُه ْم َم ْن يَنْتَ ِظ ُر .

 58ـ يف أ ـول الكـايف د بـن حيـ عـن أمحـع بـن د عـن د بـن سـنان عـن نوـو أيب احلكـم اخل عمـي عـن أيب عبـع
ٌ
َ ُ
ِ :رجاَ َصدقوا مزا
قال :امل من م منان فم من عا بعهع جل وعـز وويف بشـءطه ،وذلـك قـول
َ َ
َ
اعه ُ
اهلل َعليْزز ُِ وذلــك الــذي ال يوــيبه أهـوال الــعنيا وال أهـوال االخــءس ،وذلــك ــن يشــفا وال يشــفا لــه ،وم ـ من
ززدوا
كخامة الزر ( )1يعوج أوياا ويموو أوياا ،فذلك ن يويبه أهوال العنيا وأهوال االخءس وذلك ن يشفا له وال يشفا.
 59ـ عـعس مـن أ ـاابنا عـن سـهل بـن زايد عـن د بـن عبـع عـن خالـع الممـى عـن خلـء بـن عمـءو عـن أيب عبـع
بشـ ــءوطه الـ ــذ ادـ ــرتطها عليـ ــه ،فـ ــذلك مـ ــا النبي ـ ـ
قـ ــال :سعتـ ــه يمـ ــول :امل ـ ـ من م منـ ــان :م ـ ـ من ويف ت
والوعيم والشـهعا والوـاحل ووسـن أول ـك رفيمـا ،فـذلك ـن يشـفا وال يشـفا لـه وذلـك ـن ال يوـيبه أهـوال الـعنيا
وال أهوال االخءس ،وم من زلـغ بـه قـعو ،وذلـك كخامـة الـزر كيـة مـا كفتـه الـءيح انكفـل ،وذلـك ـن يوـيبه أهـوال الـعنيا
وأهوال االخءس ويشفا له وهو على خو.
وـعيا طويـل يمـول فيـه ملعاويـة :لعـن رسـول
 61ـ يف كتـاب االوتجـاج للطربسـي عـن احلسـن بـن علـي
أاب سفيان يف سبعة مواطن إىل قوله :والءابا يوو ون جا أبو سفيان جبما من قءيش وهوازن وجـا عيينـة بهطفـان
َ

ُ

زم يَنزالوا َخ ْ
ب ََيْظه ْم ل ْ
زريا  ،هـذا قـول
واليهود فءدهم
ِ ِ ِ
سفيان وأ اابه كفارا ،وأنغ اي معاوية يوم ذ
__________________

( )1اخلامة من الزر  :أول ما ينبغ على ساا ،وقيل :الطاقة الهلة وقيل :الشجءس الهلة.
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الـذي أنزلـه يف سـورت يف كلتيهمـا يسـمى أاب

مشءك على رأى أبيك مبكة ،وعلى يوم ذ ما رسول

وعلى رأيه ودينه.

ُ ُْ ْ َ ْ َ
َ َ
ني ال ِقتزاَ قيـل بعلـي بـن أيب طالـل وقتلـه عمـءو بـن عبـع ود ،وكـان ذلـك
 61ـ يف جممـا البيـان َوكىف اهلل المث ِم ِن

سبل هزمية الموو وهو املءوي عن أيب عبع

.

َ
ُ
ََذ ُ ذ َ َ َ
َ
ين كف ُروا بَِيْ ِظ ِه ْم ل ْم يَنالوا
اَّل
 62ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقال علي بن إبـءاهيم يف قولـه
 :ورد اهلل ِ
ُ ُْ ْ َ ْ َ
َ
َ َ
َ َ
َ
َن ُ
اهلل ق ِو ًّيزا َع َِّيزَّا ونـزل يف بـ قءيةـة
ني ال ِقتاَ بعلي بن أيب طالـل ـلواو عليـه و
خ ْريا َوكىف اهلل المث ِم ِن
َََْ َ ذ
ْ َََ َ
َُُْ َ ََ ْ ُ َ َ
ُ ُ ُ ُّ ْ َ َ
َُ ُ
وه ْم م ْن أَ ْهل الْبتا م ْن َ
َ
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َ
ََْ ََ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َْ َ َ ُ َ َ ُ َ ُر َ ْ َ
املعينـة واللـوا
زديرا فلمـا دخـل رسـول
وأورركم أرضهم و ِديارهم وأرضا لم تطثها وَن اهلل لَع ُك َش ٍء ق ِ

عذيءك مـن إلـارب ( )1و مـا وضـعغ امل عكـة المتهـا فكيـة تلـا
معمود أراد أن يهتسل من الهبار فناداه جربعيل
امــءك ان ال توــلى العوــء إال ببــين قءيةــة فــان متمــعمك ومزلــزل هبــم ووــنهم ،اا كنــا يف آ ر
المتــك؟ ( )2إن
فاســتمبله وارثــة بــن النعمــان فمــال لــه :مــا اخلــرب اي
المــوو نزجــءهم زج ـءا و ـ بله ـوا مح ـءا األســع ،فخــءج رســول

وارثة؟ فمال :اب أنـغ وأمـي اي رسـول هـذا دويـة الكلـن ينـادى يف النـاس أال يوـل العوـء أوـع إال يف بـ قءيةـة،
 :ذاك جربعيل ادعوا عليا فجا أمـو املـ من ـلواو عليـه فمـال لـه :اد يف النـاس :ال يوـل أوـع العوـء
فمال
وأمــو امل ـ من ــلواو عليــه ب ـ يعيــه مــا الءايــة العةمــى .وكــان ويــي بــن
إال يف ب ـ قءيةــة ،وخــءج رســول
أخطل لـما اهنزمغ قءيش جا فـعخل ووـن بـ قءيةـة ،فجـا أمـو املـ من ـلواو عليـه فلوـاا حبوـنهم فلدـءف
 ،فاقبل رسول

عليهم كعل بن أسيع ( )3من احلون يشتمهم ويشتم رسول
لواو عليه فمال :أب أنغ وأمي اي رسول
__________________
( )1عذيءك من ف ن أي هاو من يعذرك فيه ،فعيل مبع فاعل.
( )2ال مة :العر .
( )3يف املوعر «أسع» وهو الوايح وكذا فيما اتى وقع مء أيلا.
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علـى محـار فاسـتمبله أمـو املـ من

ال تـعن مـن احلوـن ،فمــال رسـول

 :اي علـي لعلهــم دـتموين اهنـم لــو رأون ألذاـم  ،ث دا رسـول

مــن

ووــنهم فمــال :اي اخــوس المــءدس واخلنــازيء وعبــعس الطــاألوو أتشــتمون إا إذا أنزلنــا بســاوة قــوو فســا ــباوهم ،فلدــءف
علــيهم كعــل بــن أســيع مــن احلوــن فمــال :و اي أاب الماســم مــا كنــغ جهــوال فاســتا رســول وـ ســمط الــءدا مــن
فتباعـع عنـه وتفـءا يف املفـازس وانـزل رسـول
هءه ويـا ـا قالـه ،وكـان وـول احلوـن تـل ك ـو فادـار إليـه رسـول
العسكء وول وونهم فاا ءهم ث ثة أايو فلم يطلا أوع منهم رأسه ،فلما كان بعـع ث ثـة أايو نـزل إليـه ألـزال
بــن ــول فمــال :اي د تعطينــا مــا أعطيــغ إخواننــا مــن بـ النلــو اومــن دماعنــا وتلــي لــك الــب د ومــا فيهــا وال نكتمــك
دي ا ،فمال :ال أو تنزلون على وكمي ،فءجا وبموا أايما فشكا النسا والوبيان إليهم وجزعـوا جزعـا دـعيعا ،فلمـا ادـتع
ابلءجال فكتفوا وكانوا سـبعماعة ،وامـء ابلنسـا فعزلـوا
وأمء رسول
عليهم احلوار نزلوا على وكم رسول
فمــالوا :اي رســول ولفــاؤا وموالينــا مــن دون النــاس نوــءوا علــى اخلــزرج يف املـواطن
وأقامــغ األوس إىل رســول
كلهـا ،وقــع وهبـغ لعبــع بـن أيب ســبعماعة درا وث مثـاس واســء ( )1يف ــبياة واوـعس ولــيس نحـن أبقــل مـن عبــع بــن
قال ام :أما تءضون ان يكون احلكم فيهم إىل رجل مـنكم؟ فمـالوا :بلـى ومـن هـو؟
أيب ،فلما أك ءوا على رسول
قــال :ســعع بــن معــاذ قــالوا :قــع رضــينا حبكمــه ،فــلتوا بــه يف إلفــة ( )2واجتمعــغ األوس وولــه يمولــون :اي أاب عمــءو اتــق
وأوســن يف ولفاعــك ومواليــك فمــع نوــءوا ببعــاث واحلــعاعق واملـواطن كلهــا ،فلمــا أك ــءوا عليــه قــال :لمــع آن لســعع أن ال
اخــذه يف لومــة العــم ،فمالــغ األوس :وا قومــاه ذهبــغ و بنــو قءيةــة آخــء الــعهء وبكــى النســا والوــبيان إىل ســعع،
فلمــا ســكتوا قــال اــم ســعع :اي معشــء اليهــود أرضــيتم حبكمــي فــيكم؟ قــالوا :بلــى قــع رضــينا حبكمــك وقــع رجــوا نوــفك
ووسن
__________________
( )1احلاسء :الذي ال مهفء عليه وال در .
( )2احملفة :سءيء حيمل عليه املءيم أو املسافء.
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نةءك ،فعاد عليهم المول فمـالوا :بلـى اي أاب عمـءو فالتفـغ إىل رسـول

إجـ ال لـه فمـال :مـا تـءى أب أنـغ وأمـى

اي رســول ؟ قــال :أوكــم فــيهم اي ســعع فمــع رضــيغ حبكمــك فــيهم ،فمــال :قــع وكمــغ اي رســول أن يمتــل رجــاام
فمــال :قــع وكمــغ
وتســى نســاؤهم وذراريهــم وتمســم ألنــاعمهم وأم ـواام ب ـ املهــاجءين واألنوــار ،فمــاو رســول
فــوا ســبعة أرقعــة ( )1ث انفجــء جــءل ســعع بــن معــاذ فمــا زال ينزفــه الــعو وـ قلــى ،وســاقوا األســارى إىل
حبكــم
أبخعود ( )2فافـءو ابلبميـا ،فلمـا أمسـى أمـء إبخـءاج رجـل رجـل فكـان يلـءب عنمـه ،فمـال
املعينة فلمء رسول
ويي بن أخطل لكعل بن أسيع :ما تءى يونا هبم؟ فمال له :ما يسو ك اما تءى الـعاعي ال يملـا ( )3والـذي يـذهل ال
يءجا فعليكم ابلورب وال باو على دينكم فاخءج كعل بن أسـيع جمموعـة يعيـه إىل عنمـه وكـان لـي وسـيما ( )4فلمـا نةـء
قــال لــه :اي كعــل امــا نفعــك و ــية ابــن احلـواس احلــرب الــذكي الــذي قــعو علــيكم مــن الشــاو؟ فمــال:
إليــه رســول
تءكــغ اخلمــء واخلمــو وج ــغ إىل الب ـ س والتمــور لنــن يبعــا خمءجــه مبكــة ومهاجءتــه يف هــذه الباــوس اتــزى ابلكس ـواو
والتمواو ويءكل احلمـار العـءى ،يف عينيـه محـءس وبـ كتفيـه خـا النبـوس ،يلـا سـيفه علـى عاتمـه ال يبـاح مـن القـى مـنكم
يبلــغ ســلطانه منمطــا اخلــة واحلــافء؟ فمــال :قــع كــان ذلــك اي د ولــوال ان اليهــود يعــووين ان جزعــغ عنــع المتــل المنــغ
بك و عقتك ولكين على دين اليهود عليه أو وعليه أموو ،فمـال رسـول
قعو ويي
__________________

 :قـعموه فاضـءبوا عنمـه فلـءبغ ،ث

( )1قال اجلزري سبعة ارقعة يع سبا ساواو ،وكل سا يمال اا الءقيا واجلما ارقعة .وقيل :الءقيا اسم سا العنيا فلعطى كل سا اسها.
( )2األخعود :احلفءس املستطيلة.
( )3يف الباار «ما يسوؤك» أي ال زن من ذلك أو ما استفهامية أي أي دي يعرتيك مـن السـو فوـءو حبيـا ال تعمـل م ـل هـذا األمـء الواضـح
أو مو ولة أي الذي يسو ك وهو المتل .وقوله «ال يملا» أي ال يكة عن دعو م وإذهاهبم ،يذهل بواوع بعع واوع.
( )4الوسيم :احلسن الوجه.
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بن أخطـل فمـال لـه رسـول

اي فاسـق كيـة رأيـغ ـنا

ولمع قلملغ كل مململ ( )1وجهعو كل اجلهع ولكن من خيذل

بـك؟ فمـال :و اي د مـا ألـوو نفسـي يف عـعاوتك

لعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــءي م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الو اب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أخط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل نفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

خيذل ،ث قال و قعو للمتل :
ولكن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذل

خي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذل

فمعو وضءب عنمه ،فمـتلهم رسـول

يف الـربدين ابلهـعاوس والعشـى يف ث ثـة أايو ،وكـان يمـول :اسـموهم العـذب

كان سبل نزواا انه لـما رجا رسول

مـن ألـزوس خيـرب وأ ـاب كنـز آل أيب احلميـق قلـن أزواجـه أعطنـا مـا أ ـبغ
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تزا
ب
اَّلين ظاهروهم ِمن أه ِل ال
وأطعموهم الطيل وأوسنوا أساراهم و قتلهم كلهم ،فلنزل
فـيهم وأنََّ ِ
ِ
ِ
َ َ ُ َ ُر َ ْ َ
الر ْع َ
ِم ْن َصياصيه ْم أي من وووهنم َوقَ َذ َف ِف قُلُوبه ُم ُّ
َش ٍء ق ِديرا .
ب إىل قوله تعاىل :وَن اهلل لَع ُك
ِ
ِِ
ِ ِ
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اه ُّ ُ ْ ْ
يزاة ُّ
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افنْيزا إىل قولـه تعـاىل اجـءا عةيمـا فانـه
واجك ِإن كنُت ت ِردن اْل
 63ـ واما قولـه
ُّ قل ِْلز ِ
 :يا أيها ِ

 ،فهلــا مــن ذلــك وقلــن :لعل ـك تــءى أن ـك إن
قســمته ب ـ املســلم علــى مــا أمــء
فمــال اــن رســول
يف
لءسـوله فـلمءه ان يعتـزان فـاعتزان رسـول
طلمتنا أن ال رع األ كفـا مـن قومنـا يتزوجـوا؟ فـلنة
َ
ُّ
هذه اتية وهي آيـة التخيـو ،فمـال :يا أي َها
مشءبة أو إبءاهيم تسعة وعشءين يوما و ولن وطهءن ،ث أنزل
ُْ َ

ُ

ْ
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ذ
اه ُّ
ك ذن إىل قولـه تعـاىل :أ ْجرا َع ِظيما فمامـغ
واجك ِإن كنُت ت ِردن اْلياة افنيا و ِزينتها فتعالني أمتع
ُّ قل ِْلز ِ
ِ
 :تُ ْ
زر ِي
أو سلمة أول من قامغ فمالغ :قع اخرتو ورسوله فممن كلهـن فعانمنـه وقلـن م ـل ذلـك ،فـلنزل
َْ َ
ُْ
َ ْ َ ُ ْ
ك َم ْن ت َ ُ
:
 :مـن آوى فمـع نكـح ومـن أرجـى فمـع طلـق ،وقولـه
شاء فمـال الوـادا
شاء ِمن ُه ذن َوتث ِوي ِإْل
من ت
َ
َ
ْ
ُ
َ ْ ْ ُ ذ ُ ْ َ َ َ ُّ ْ
َ
اه ُّ ُ ْ ْ
ُّ َ ذ
تُ ْر ِي َم ْن ت َ ُ
افنيا َو ِزينتَهزا
واجك ِإن كنُت ت ِردن اْلياة
شاء ِمنْ ُه ذن ما هـذه اتيـة قولـه
ُّ قل ِْلز ِ
 :يا أيها ِ
َ
َ ْ ُ ُْذ ُ ْ َ َ َ َ ُ َُ َ ذ َ ْ َ َ َ ذ َ َ َ ذ ْ ُ ْ
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ك ذن َوأُ َ ر ْ ُ ذ َ
زنات
فتعالني أمتع
ِسحكن ِساحا ِ
عيل و ِإن كنُت ت ِردن اهلل ورسوه وافار اخ ِخرة فز ِإن اهلل أعزد لِلمح ِس ِ
ْ ُ َ
ك ذن أ ْجرا َع ِظيما وقع
ِمن

__________________

( )1قلمله فتململ :أي وءكه فتاءك.
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أخءو عنها يف التللية.
قـال :سـللته عـن رجـل
 64ـ يف الكايف محيع عن ابن ساعة عن ابن رابا عن عيص بن الماسم عن أيب عبع
خا ـة ،أمــء بـذلك ففعــل ،ولـو اخــرتن
خـو امءأتـه فاختــارو نفسـها ابنــغ؟ قـال :ال امنـا هــذا دـي كــان لءسـول
ُ ْ َ
ُ
ْ
َ
َ
َ ْ ُ ْ ُ ذ ُ ْ َ َ َ ُّ ْ َ َ
َ َْ َ رْ ُ
َ
ْ
كنذ
زردن اْليززاة افنيززا و ِزينتهززا فتعززالني أمززتع
أنفسـهن لطلمهـن وهــو قـول
قززل ِْلز ِ
واجززك إِن كنززُت تز ِ
َ
َُ َ ر ْ ُ
َ
ذ
عيل .
وأِسحكن ِساحا ِ

 :ان سعـغ
 65ـ محيع عن ابن ساعة عن د بن زايد وابن رابا عن أيب أيوب اخلزاز قـال :قلـغ أليب عبـع
خو نساعه فاخرتن ورسوله فلم ميسكن علـى طـ ا ،ولـو اخـرتن أنفسـهن لـا ،فمـال:
أابك يمول :إن رسول
.
إن هذا وعيا كان يءويه أيب عن عاعشة وما للناس واخليار؟ امنا هذا دي خص به رسول
 66ـ د بـن حيـ عـن أمحـع بـن د عـن د بـن إساعيـل عـن د بـن الفلـيل عـن أيب الوـبال الكنـاين قـال ذكـء أبـو
 :ال تعــعل وأنــغ رســول  ،وقالــغ وفوــة :إن طلمتنــا وجــعا أكفــا ا
ان زينــل قالــغ لءســول
عبــع
َ
َ
َ
اه ُّ ُ ْ ْ
عشءين يوما ،قال :فلنة لءسوله فـلنزل :يا أ ُّي َها ذ
واجك
من قومنا فاوتبس الووي عن رسول
ُّ قل ِْلز ِ
ِ
ُ

ْ

َ

ْ ُْذ ُ ْ َ َ َ
ياة ُّ
افنْيا َو ِزينَتَها إىل قوله أ ْجرا َع ِظيما قـال :فـاخرتن
ِإن كنُت ت ِردن اْل
اخرتن ورسوله فليس بشي .
قــال :إن زينــل بنــغ
 67ـ محيــع عــن ابــن ساعــة عــن جعفــء بــن ساعــة عــن داود بــن ســءوان عــن أيب عبــع
جاــش قالــغ :يــءى رســول إن خلــى ســبيلنا أن ال رــع زوجــا ألــوه وقــع كــان اعتــزل نســا ه تســعة وعش ـءين ليلــة ،فلمــا

ورسـوله ولـو اخـرتن أنفسـهن لـا ،وان

ُْ َ
َ ْ ُ ْ ُ ذ ُ ْ َ ْ َ َ ُّ ْ
َ
ْل ْ
افنيزا َو ِزينتَهزا
واجك ِإن كنُت ت ِردن اْليزاة
ز
فمـال :قل ِ
ِ

قالغ زينل الذي قالغ ،بعـا جربعيـل إىل د
ََ ََْ َُرْ ُ
ك ذن اتيت كلتيهما فملن :بل تتار ورسوله والعار االخءس.
فتعالني أمتع
 68ـ ععس من أ اابنا عن سهل بن زايد عن ابن أيب نوء عن محاد بن ع مان عن
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عبــع األعلــى بــن أع ـ قــال :سعــغ أاب عبــع

ان بعــم نســا النــن

قالــغ أيــءى د انــه لــو طلمنــا أال رــع

لـه مـن فـوا سـبا ساواتـه فـلمءه فخـوهن وـ انتهـى إىل زينـل بنـغ جاـش،

األكفا مـن قومنـا ،قـال :فهلـل
فمامغ فمبلته وقالغ اختار ورسوله.
 69ـ محيــع عــن احلســن بــن ساعــة عــن وهيــل بــن وفــص عــن أيب بوــو عــن أيب جعفــء

قــال :إن زينــل بنــغ

 :ال تععل وأنغ نن؟ فمـال :تءبـغ يـعاك ( )1إذا مل أعـعل مـن يعـعل؟ قالـغ :دعـوو اي
جاش قالغ لءسول
رســول ليمطــا يــعاي؟ فمــال :ال ولكــن لتــرتابن فمالــغ :انــك ان طلمتنــا وجــعا يف قومنــا أكفــا  ،فــاوتبس الــووي عــن
ذ ُّ ُ ْ
َ ُّ
َ
زُّ قززل
فــانزل
فــلنة لءسـوله
تســعا وعشـءين ليلــة ،ث قــال أبــو جعفــء
رســول
 :يززا أيهززا اهز ِ
َ
ْ
ُ
َ
ْ ُْذ ُ ْ َ َ َ
ْل ْ
ياة ُّ
افنْيا اتيت فاخرتن ورسوله ومل يكن دي ا ،ولو اخرتن أنفسهن لا.
واجك ِإن كنُت ت ِردن اْل
ز
ِ
ِ
وعنه عن عبع بن جبلة عن علي بن أيب محزس عن أيب بوو م له.
يمـول :إن
 71ـ د بن حي عن أمحع بن د عن ابن فلال عن ابن بكو عن زرارس قال :سعـغ أاب جعفـء
نسـا ه تسـعا وعشـءين
ممالـة قالتهـا بعـم نسـاعه ،فـانزل آيـة التخيـو فـاعتزل رسـول
أنة لءسـوله

ليلــة يف مش ـءبة أو إب ـءاهيم ،ث دعــاهن فخــوهن فاخرتنــه ،فلــم يــك دــي ا ،ولــو اخــرتن أنفســهن كانــغ واوــعس ابعنــة ،قــال:
وسللته عن ممالة املءأس ما هي؟ قال :فمال :اهنا قالغ :أيءى د انه لو طلمنا أال أتتينا األكفا من قومنا يتزوجوا؟.
جالسـا
 71ـ يف جمما البيان وروى الواوعي ابوسناد عن سعيع بن جبو عـن ابـن عبـاس قـال :كـان رسـول
مــا وفوــة فتشــاجءا بينهمــا فمــال اــا :هــل لــك ان اجعــل بيــين وبينــك رجـ ؟ قالــغ :نعــم فلرســل إىل عمــء فلمــا ان دخــل
عليهم ـ ــا ق ـ ــال ا ـ ــا تكلم ـ ــي ،قال ـ ــغ :اي رس ـ ــول تكل ـ ــم وال تم ـ ــل إال ومـ ـ ـا فءف ـ ــا عم ـ ــء ي ـ ــعه فوج ـ ــل وجهه ـ ــا فم ـ ــال ل ـ ــه
النن  :كة .فمال عمء :اي ععوس النن ال يمول إال وما؟ والذي بع ه ابحلق
__________________
( )1قال اجلوهءي :تءبغ يعاك :أي ال أ بغ خوا.
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لــوال جملســه مــا رفعــغ يــعي و ـ متــو  ،فمــاو النــن

فوــعع إىل ألءفــة فمكــا فيهــا دــهءا ال يمــءب دــي ا مــن نســا ه

هذه اتايو.
يتهعى ويتعشى فيها ،فانزل
 72ـ واختلــة العلمــا يف وكــم التخيــو علــى أق ـوال( :أوــعها) ان الءجــل إذا خــو امءأتــه فاختــارو ف ـ دــي وان
اختارو نفسها يما تطليمة واوعس وهـو قـول عمـء بـن اخلطـاب وابـن مسـعود ،واليـه ذهـل أبـو ونيفـة وأ ـاابه (و نيهـا)
انه إذا اختارو نفسها يمطا ث ث تطليماو وان اختارو زوجها يمـا واوـعس وهـو قـول زيـع بـن بـغ واليـه ذهـل مالـك
(و ل هــا) انــه ان نــوى الطـ ا كــان ط قــا واال فـ وهــو مــذهل الشــافعي (ورابعهــا) انــه ال يمــا ابلتخيــو طـ ا وامنــا كــان
خا ــة ولــو اخــرتن أنفســهن ملــا خــوهن لــا منــه ،فامــا ألــوه ف ـ اــوز لــه ذلــك ،وهــو املــءوي عــن أعمتنــا
ذلــك للنــن
.
 73ـ يف الكــايف عــعس مــن أ ــاابنا عــن ســهل بــن زايد عــن ابــن أيب رـءان عــن عبــع ـ الكــءمي بــن عمــءو عــن أيب بكــء
وذكــء وــعي ا طــوي ث قــال :وعنــه عــن :عا ــم بــن محيــع عــن أيب بوــو وألــوه يف تســمية
احللــءمي عــن أيب جعفــء
ونســبهن وو ــفهن :عاعشــة ووفوــة وأو وبيــل بنــغ أيب س ــفيان بــن و ــءب ،وزين ــل بن ــغ جا ــش،
نســا النــن
وسودس بنغ زمعة ،وميمونـة بنـغ احلـارث ،و ـفية بنـغ ويـي بـن اخطـل وأو سـلمة بنـغ أيب اميـة وجويءيـة بنـغ احلـارث
وكانــغ عاعشــة مــن تــيم ووفوــة مــن عــعى وأو ســلمة مــن بـ خمــزوو ،وســودس مــن بـ أســع ،وعــعادها مــن ب ـ اميــة ،وأو
وبيــل بنــغ أيب ســفيان مــن ب ـ اميــة ،وميمونــة بنــغ احلــارث مــن ب ـ ه ـ ل و ــفية بنــغ ويــي بــن أخطــل مــن ب ـ
عن تسا ،وكان له سواهن الذ وهبغ نفسها للنن وخعاة بنغ خويلـع أو ولـعه ،وزينـل بنـغ أيب
إسءاعيل ،وماو
اجلون الذ خععغ والكنعية.
خبمـس عشـءس امـءأس
قال تزوج رسـول
 74ـ يف كتاب اخلوال عن أيب عبع جعفء بن د الوادا
ودخـل بـ ث عشـءا مـءأس مــنهن ،وقــبم عـن تســا فامــا اللتـان مل يــعخل هبمــا فعمـءس والســيفا ( )1وامــا الـ ث عشــءس الـ
دخل
__________________
( )1قــع اختلفــغ نســخ الكتــاب واملوــعر يف اللفةــة ففــي بعلــها «دــليبا » ويف اخــءى «دــبا » ويف ل ــة «ســينا » واملــذكور يف ذيــل الســوس البــن
هشاو ج  2ة « 648سبا بنغ أسا بن الولغ».
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هبن فلوالهن خعاة بنغ خويلع ،ث سودس بنغ زمعة ،ث أو سلمة واسها هنـع بنـغ أيب اميـة ،ث أو عبـع

عاعشـة بنـغ

أيب بكء ،ث وفوـة بنـغ عمـء ،ث زينـل بنـغ خزميـة بـن احلـارث أو املسـاك  ،ث زينـل بنـغ جاـش ،ث أو وبيـل رملـة
بن ــغ أيب س ــفيان ث ميمون ــة بن ــغ احل ــارث ،ث زين ــل بن ــغ عم ــيس ،ث جويءي ــة بن ــغ احل ــارث ،ث ــفية بن ــغ وي ــي ب ــن
أخطــل ،والــذ وهبــغ نفســها للنــن خولــة بنــغ وكــيم الســلمي ،وكــان لــه س ـءيتان يمســم امــا مــا أزواجــه :ماريــة المبطيــة
ورحيانــة اخلنعقيــة ،والتســا ال ـ قــبم عــنهن عاعشــة ووفوــة وأو ســلمة وزينــل بنــغ جاــش وميمونــة بنــغ احلــارث أو
وبيل بنغ أيب سفيان ،وجويءية وسودس وأفللهن خعاة بنغ خويلع ث أو سلمة ث ميمونة.
 75ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وـعثنا د بـن أمحـع قـال :وـعثنا د بـن عبـع بـن ألالـل عـن عبـع الءمحـان بـن أيب
َ ْ َْ
َ
ْ ُ
كذ
َ ذ
اه ر
فاحشز ٍة
ب
ن
زن
م
ت
عـن قـول
رءان عن محاد عن وءيز قال :سللغ أاب عبـع
ُّ من يأ ِ ِ
ِ ِ
 :يا اِساء ِ
ْ

َ

ْ

َ

َ َ ُ ْ ْ
ُ َرَ ُ َ
ني قال :الفاوشة اخلءوج ابلسية.
مبين ٍة يضاعف لها العذا ِضعف ِ
قال :أجءها مءت والعذاب ضعف  ،كل هـذا يف االخـءس ويـا يكـون
 76ـ ويف رواية أيب اجلارود عن أيب جعفء
األجء ويكون العذاب.

 77ـ يف جممـا البيـان وروى د بـن أيب عمـو عـن إبـءاهيم بـن عبـع احلميـع عـن علـي بـن عبـع بـن احلسـ عـن أبيـه
أنه قال رجل :انكم أهل بيغ مهفـور لكـم ،قـال :فهلـل وقـال :نحـن أوـءى ان
عن علي بن احلس زين العابعين
من أن نكون كما تمول ،اا نـءى حملسـننا ضـعف مـن األجـء وملسـي نا ضـعف
اءى فينا ما أجءى يف أزواج النن
من العذاب ،ث قء اتيت .
وــعيا طويــل يمــول فيــه
 78ـ يف كتــاب كمــال الــعين ومتــاو النعمــة ابســناده إىل عبــع بــن مســعود عــن النــن
عــاش بعــع موســى ث ث ـ ســنة وخءجــغ عليــه ــفءا بنــغ دــعيل زوجــة
 :إن يودــا بــن نــون و ــى موســى
فمالغ :اا أوـق منـك ابألمـء ،فماتلهـا فمتـل مماتليهـا وأوسـن أسـءها ،وان ابنـة أيب بكـء سـتخءج علـى علـ ٍّي
موسى

يف كذا وكذا ألفا من أمذ ،فيماتلها فيمتل مماتليها واسءها فياسن أسءها ،و
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فيها أنزل

َ

ْ

ُْ

ُ
ْ َ ُُ
ك ذن َوال َت َ ذَّب ْج َن َت َ َُّّب َج اْلا ِه ِل ذي ِة اْلوى يع
تعاىلَ :وقرن ِِف ديوتِ

فوا بنغ دعيل.

 79ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وعثنا محيع بن زايد عن د بن احلس عن د بـن حيـ عـن طلاـة بـن زيـع عـن أيب
ُْ
ْ
يف هذه اتيةَ :وال َت َ ذَّب ْج َن َت َ َُّّب َج اْلا ِه ِل ذي ِة اْلوى قال :أي ستكون جاهلية اخءى.
عبع عن أبيه
قال ـ بعع ان ذكء ليلة أسـءي بـه إىل السـما
وعيا طويل وفيه ان النن
 81ـ يف عيون األخبار عن الءضا
 :وامـا املعلمـة بءجليهـا فاهنـا كانـغ ختـءج مـن بيتهـا بهـو اذن

ـ :ورأيغ امـءأس معلمـة بءجليهـا يف تنـور مـن ار ،إىل قولـه
زوجها.
أنــه قــال يف و ــيته لــه :اي عل ـي لــيس علــى
عــن النــن
 81ـ يف كتــاب اخلوــال عــن علــي بــن أيب طالــل
النسا لعة إىل أن قال :وال ختءج من بيغ زوجها إال ابذنه وان خءجغ بهو اذنه لعنها وجربعيل وميكاعيل.
 82ـ يف بواعء العرجاو أمحع بن د واحلسن بن علي بن النعمان عن أبيـه عـن علـي بـن النعمـان عـن د بـن سـنان
يءفعه قال :إن عاعشة قالغ :التمسوا ح رج دعيع الععاوس اذا الءجل و أبع ه اليه ،قـال :فلتيـغ بـه فم ـل بـ يـعيها
فءفعغ إليه رأسها فمالغ له :ما بلغ من ععاوتك اذا الءجل؟ فمال اا :ك وا مـا أمتـ علـى ريب أنـه وأ ـاابه يف وسـطى
فلءبغ ضءبة ابلسية ،فسبق السـية الـعو ،قالـغ :فلنـغ لـه اذهـل بكتـايب هـذا فادفعـه إليـه اعنـا رأيتـه أو مميمـا ،امـا
منتكبـا قوسـه معلمـا كنانتـه بمءبـوس سـءجه وأ ـاابه خلفـه كـلهنم طـو
انك ان رأيته رأيته راكبا علـى بهلـة رسـول
ط ـواف قــال :فاســتمبله راكبــا كمــا قالــغ فناولــه الكتــاب ففــص خامتــه ث ق ـءأه فمــال :تبلــغ إىل منزلنــا فتوــيل مــن طعامنــا
ودءابنا ونكتل جواب كتابك؟ فمال :هذا و مـا ال يكـون ،قـال :فسـار خلفـه فلوـعا بـه أ ـاابه ث قـال لـه :أسـ لك
قال :نعم قال :وجتيبين؟ قال :نعم قال :نشعتك هل قالغ :التمسوا ح رج دعيع الععاوس اذا الءجـل فـلتى بـك فمالـغ
لـك :مـا بلـغ مـن عـعاوتك اــذا الءجـل؟ فملـغ :ك ـوا مـا أمتـ علــى ريب انـه وأ ـاابه يف وسـطى وان ضـءبغ ضـءبة ســبق
السية العو؟ قال :أللهم نعم قال :
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فنشعتك

هل قالغ لك :اذهل بكتايب هـذا فادفعـه إليـه اعنـا كـان أو مميمـا امـا انـك ان رأيتـه رأيتـه راكبـا علـى بهلـة

متنكبــا قوســه معلمــا كنانتــه بمءبــوس ســءجه أ ــاابه خلفــه كــلهنم طــو ـواف فتعطيــه كتــايب هــذا؟ قــال:
رســول
أللهم نعم ،قال :فنشعتك هل قالغ لك :ان عء عليك طعامه ودءابه ف تنا ولن منه دـي ا فـان فيـه السـاء؟ قـال:
أللهــم نعــم ،قــال :فتبلــغ ع ـ ؟ قــال :أللهــم نعــم فــان قــع أتيتــك ومــا يف األر خلــق أبهــم إىل منــك وأا الســاعة مــا يف
األر خلق أول إىل منك فمءين مبا د غ ،قال :ارجا إليها بكتايب هذا وقل اا :ما أطعغ وال رسـوله ويـا أمـءك
بل ــزوو بيت ــك فخءج ــغ ت ــءد دي ـن يف العس ــاكء ،وق ــل ا ــم :م ــا أنو ــفتم وال رس ـوله وي ــا خلف ــتم و علك ــم يف بي ــوتكم
 ،قال :فجا بكتابه فطءوه إليها وأبلهها ممالتـه ث رجـا إليـه فل ـيل بوـف  ،فمـالوا :مـا
وأخءجتم وليلة رسول
نبعا إليه أبوع إال أفسعه علينا.
 83ـ يف كتـاب علـل الشـءاعا أيب رضـى عنـه قـال :وـعثين سـعع بـن عبــع عـن د بـن إساعيـل عـن عيسـى عــن
قـال :قلـغ لـه :املـءأس
د بن أيب عمو عن محاد بن عيسى عن وءيز بن عبع ـ عن زرارس بن أع عن أيب جعفـء
عليه ــا أذان واقام ــة؟ فم ــال :ان ك ــان تس ــما أذان المبيل ــة فل ــيس عليه ــا أك ــء م ــن الش ــهادت  ،الن تب ــارك وتع ــاىل ق ــال
ورسـوله واحلـعيا طويـل أخـذا منـه موضـا

للءجال« :أقيموا الولوس» وقال للنسا  :وأقمن الولوس وآت الزكـاس وأطعـن
احلاجة.
يف قولـه
 84ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم ويف روايـة أيب اجلـارود عـن أيب جعفـء
َْ ُ ُ ر ْ َ َْ َ ْ
ََُ ر َُ
اْليْ
َ
زرك ْم َت ْط ِهزريا قـال :نزلـغ هـذه اتيـة يف رسـول
زت ويطه
عنكم الرجس أهزل
ِ

ذ ُ ُ ُ ْ
زذه َ
ب
ِإنمزا ي ِريزد اهلل ِْلُ ِ

وعلـى بـن أيب طالـل وفاطمـة

عليـا (أمـو املـ من خ ل)
واحلسن واحلس لواو عليهم ،وذلك يف بيغ أو سلمة زوج النن فـععا رسـول
وفاطمـة واحلسـن واحلسـ ـلواو علـيهم ث ألبسـهم كسـا لـه خيـرباي ( )1ودخـل معهـم فيـه ،ث قـال :أللهـم هـ ال أهـل
بيذ وععتين فيهم ما وععتين ،أللهم اذهل عنهم الءجس وطهءهم تطهوا ،فمالغ أو سلمة :واا معهـم اي رسـول ؟ قـال

:
__________________
( )1ويف بعم النسخ «ورباي» مكان «خيرباي».
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أبشءي اي أو سلمة فانك إىل خو.
مــا املــلمون يف الفــءا بـ العــرتس واالمــة وــعيا طويــل وفيــه
 85ـ يف عيــون األخبــار يف ابب ذكــء جملــس الءضــا
 :الــذين و ــفهم تعــاىل يف كتابــه فمــال تعــاىل :إنذمززا يُريز ُ
زد ُ
اهلل
فمــال املــلمون :مــن العــرتس الطــاهءس؟ فمــال الءضــا
ِ
ِ
ُ ْ َ َْ ُ ُ ر ْ َ ََْ ْ
ُ
ََُ ر َ ْ َ
ْ
ْ
َ
 :ان خملـة فـيكم ال ملـ
زت ويطهزركم تط ِهزريا وهـم الـذين قـال رسـول
ِْلذ ِهب عنكم الرجس أهل اْلي ِ
فــانةءوا كيــة لفــون فيهمــا ،ايهــا النــاس ال

كتــاب وعــرت أهــل بيــذ ،أال واهنمــا لــن يفرتقــا و ـ يــءدا عل ـي احلــو
تعلموهم فإهنم أعلم منكم.
 :إنذمزا يُر ُ
يزد
يف احلعيا املـذكور واتيـة ال انيـة يف اال ـطفا قولـه
 86ـ وفيه يف هذا الباب يمول الءضا
ِ
ِ
ُ ْ َ َْ ُ ُ ر ْ َ
ُ
ج َس أ ْه َل ْ َ
اْليْ ِت َو ُي َط ره َرك ْم َت ْط ِهريا وهذا الفلل الذي ال اهله أوع معانع أ ـ  ،ألنـه فلـل
اهلل ِْلُذ ِهب عنكم الر
بعع طهارس تنتةء ،فهذه ال انية.
والية العهع من املـلمون ووجـعو يف بعـم الكتـل نسـخة
 87ـ وفيه يف ابب السبل الذي من أجله قبل الءضا
إىل العمال يف دلن الفلل بن سهل وأخيه ومل أرو ذلـك عـن أوـع ،أمـا بعـع فاحلمـع
كتاب احلبا والشءا من الءضا

ت البعي البعيا إىل أن قال :احلمع ت الذي أورث أهـل بيتـه مواريـا النبـوس واسـتودعهم العلـم واحلكمـة ،وجعلهـم معـعن
َ
ُ ْ َ ُ ُ
االمامة واخل فة ،وأوجل واليتهم ودءف منزلتهم فامء رسوله مبسللة أمتـه مـود م ،إذ يمـول :قزل ال أ ْسزئَلك ْم َعليْز ُِ
ذ ُ ُ ُ ُ ْ
َ ْ
زذه َ
جرا إ ذال ال ْ َم َو ذد َة ِف الْ ُق ْ
ب
ْل
اهلل
يزد
ر
ي
ما
ن
إ
:
ـه
ل
و
ق
يف
ـم
ه
إاي
ـوه
ه
وتط
ـنهم
ع
الءجس
إذهابه
من
به
فهم
و
وما
ر
أ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َْ ُ ُ ر ْ
ج َس أ ْه َل ْ َ
اْليْ ِت َو ُي َط ره َرك ْم َت ْط ِهريا .
عنكم الر
 :عوـمكم

املنمولـة عـن اجلـواد
 88ـ وفيـه يف الـزايرس اجلامعـة جلميـا االعمـة
وطهءكم من العنس واذهل عنكم الءجس وطهءكم تطهوا.
على أيب بكء قال :فلنشعك ابت إىل وألهلـي وولـعي آيـة التطهـو مـن
 89ـ يف كتاب اخلوال يف اوتجاج عل ٍّي

الءجس أو لك وألهل بيتك؟ قال :بل لك وألهل ـ
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مـن الزلـل وآمـنكم مـن الفـنت

بيتك ،قال :فلنشـعك ابت اا ـاول دعـوس رسـول

وأهلـى وولـعي يـوو الكسـا أللهـم هـ ال أهلـى إليـك ال إىل

النار أو أنغ؟ قال :بل أنغ وأهل بيتك.
علــى النــاس يــوو الشــورى قــال :أنشــعكم هــل فــيكم أوــع أنــزل فيــه آيــة
 91ـ وفيــه أيلــا يف اوتجاجــه
َ
ْ
ُ
ْ
َ
ذ ُ ُ ُ ُ َ َْ ُ ُ ر ْ
ج َس أ ْهل َ ْ
ت َو ُي َط ره َ
زرك ْم َت ْط ِهزريا فلخـذ رسـول
إِنما ي ِريد اهلل ِْلذ ِهب عنكم الر
التطهـو علـى رسـوله
اْلي ِ

كسا خيرباي فلمين فيه وفاطمة واحلسن واحلس  ،ث قال :اي رب ه ال أهل بيذ فاذهـل عـنهم الـءجس وطهـءهم
تطهوا ألوي؟ قالوا :أللهم ال.
او ونــوم
وتعــعادها قــال  :وأمــا الســبعون فــان رســول
 91ـ وفيــه أيلــا يف مناقــل أمــو املـ من
ْ
ذ ُ ُ ُ ُ َ َ ْ ُ
ب عزنك ُم
وزوجذ فاطمة وإبين احلسن واحلس وألمى علينا عبا قطوانية ( )1فانزل تعـاىل فينـا ِإنما ي ِريد اهلل ِْلذ ِه
َ َ ْ

ُ

ر ْ
ج َس أ ْهل َ
اْليْ ِت َو ُي َط ره َرك ْم َت ْط ِهريا فمال جربعيل  :اا منكم اي د فكان سادسنا جربعيل.
الر
أنـه قـال يف أثنـا
 92ـ يف كتـاب كمـال الـعين ومتـاو النعمـة ابسـناده إىل سـليم بـن قـيس ااـ ح عـن أمـو املـ من
أنـزل يف كتابـه
ك و له يف لـا مـن املهـاجءين واألنوـار يف املسـجع أايو خ فـة ع مـان :ايهـا النـاس أتعلمـون ان
ْ

َ َ ْ

ُ

ذ ُ ُ ُ ُ َ َْ ُ ُ ر ْ
ج َس أ ْهل َ
اْليْ ِت َو ُي َط ره َرك ْم َت ْط ِهريا فجمعـين وفاطمـة وإبـين وسـنا ووسـينا وألمـى
ِإنما ي ِريد اهلل ِْلذ ِهب عنكم الر
علينا كساه وقال :أللهم إن ه ال أهل بيذ وحلم ي ملين ما يوملهم ،وحيءج ما حيءجهم ،فاذهـل عـنهم الـءجس وطهـءهم
تطهوا فمالغ أو سلمة :واا اي رسول ؟ فمال :أنغ ـ أو انك ـ على خو ،امنا أنزلغ يف ويف أخـى وابنـذ ويف تسـعة مـن
ولــع إبــين احلس ـ خا ــة لــيس معنــا فيهــا أوــع ألــوا؟ فمــالوا كلهــم :نش ــهع ان أو ســلمة وــعثنا بــذلك ،فســللنا رس ــول

فاعثنا كما وعثتنا أو سلمة رضى عنها.
قــال :ل ـما منــا أبــو بكــء
 39ـ يف كتــاب علــل الش ـءاعا ابســناده إىل ابــن أيب عمــو عمــن ذكــءه عــن أيب عبــع
 :إىل املسجع وابو بكء جـالس ووولـه املهـاجءون واألنوـار فمـال
فعكا وأخءج وكيلها جا أمو امل من
فاطمة
:
__________________
( )1قطوان ـ إلءكة ـ :موضا ابلكوفة منه االكسية المطوانية.
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اي اب بكــء مل منعــغ فاطمــة مــا جعلــه رســول

اــا ووكيلهــا فيــه منــذ ســن إىل قولــه :فمــال أمــو امل ـ من

أليب

ذ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ر ْ
الزرج َس
 :إِنما ي ِريد اهلل ِْلزذ ِهب عزنكم

بكء :اي أاب بكء تمءأ المءآن؟ قال :بلى ،قال :فـلخربن عـن قـول
َ ْ َ َْْ َ ُ َ ر َ ُ ْ َ
ْ
أهل اْلي ِت ويطهركم تط ِهريا فينا أو يف ألـوا نزلـغ؟ قـال :فـيكم ،قـال :فـلخربن لـو أن دـاهعين مسـلم دـهعا علـى
بفاوشة ما كنغ انعا؟ قال :كنغ أقيم عليها احلع كمـا أقـيم علـى نسـا املسـلم  ،قـال :كنـغ اذن عنـع
فاطمة

قــع دــهع اــا ابلطهــارس
مــن الكــافءين ،قــال :ومل؟ قــال :ألنــك كنــغ تــءد دــهادس وتمبــل دــهادس ألــوه ،الن
فاذا رددو دهادس وقبلغ دـهادس ألـوه كنـغ عنـع مـن الكـافءين ،قـال :فبكـى النـاس وتفءقـوا ودمـعموا ( )1واحلـعيا
طويل أخذا منه موضا احلاجة.
بمولـه تعـاىل :إنذما يُر ُ
يد ُ
اهلل
ما عـ
 94ـ وابسناده إىل عبع الءمحن بن ك و قال :قلغ أليب عبع
ِ
ِ
ْ

َ

َ ْ

ُ

ُ َ َ ْ ُ ُ ر ْ
ج َس أ ْهزل َ ْ
زت َو ُي َط ره َ
زرك ْم َت ْط ِهزريا ؟ قـال :نزلـغ هـذه اتيـة يف النـن وأمـو املـ من واحلسـن
ِْلذ ِهب عزنكم الزر
اْلي ِ
 ،ث وقــا أتويــل
كــان أمــو امل ـ من ث احلســن ث احلس ـ
نبيــه
 ،فلمــا قــبم
واحلس ـ وفاطمــة
َ
َ
َْ ُ ُ ْ ْ َْ
هذه اتيةَ :وأُولُوا ْاْل ْ
 ،ث جءو يف االعمـة مـن
هلل وكان علي بن احلس
ا
تا
ك
ِف
ض
ع
ب
ب
ى
و
أ
م
ه
ض
ع
د
ر
حاآِ
ِ ٍ ِ ِ ِ ِ

.
فطاعتهم طاعة ومعويتهم معوية
ولعه األو يا
 95ـ يف كتاب معاين األخبـار وـعثنا أيب ود بـن احلسـن بـن أمحـع بـن الوليـع رضـى عنـه قـاال :وـعثنا عبـع بـن
جعفـء احلمـوي عـن د بـن احلسـ بـن أيب اخلطـاب قـال :وــعثنا النلـء بـن دـعيل عـن عبــع الهفـار اخلـازن عـن أيب عبــع
ذ ُ ُ ُ ْ َ َْ ُ ُ ر ْ َ
ُ
ج َس أ ْه َل ْ َ
اْليْ ِت َو ُي َط ره َرك ْم َت ْط ِهريا قال :الـءجس هـو
ِ :إنما ي ِريد اهلل ِْلُذ ِهب عنكم الر
يف قول

الشك.
 96ـ يف أ ول الكايف ععس من أ اابنا عن أمحـع بـن د بـن عيسـى عـن ابـن فلـال عـن املفلـل بـن ـاحل عـن د
يف قوله :
بن علي احللن عن أيب عبع
__________________

( )1دمعو ف ن على ف ن :كلمه مهلبا.
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ْ

َ َ ْ

ُ

ذ ُ ُ ُ ُ َ َْ ُ ُ ر ْ
ج َس أ ْهل َ
اْليْ ِت َو ُي َط ره َرك ْم َت ْط ِهريا يع االعمة
إِنما ي ِريد اهلل ِْلذ ِهب عنكم الر

من واليـتهم مـن دخـل فيهـا

.
دخل يف بيغ النن
 97ـ علي بن إبءاهيم عن د بن عيسى عن يونس وعلى بن د بن سهل بن زايد أيب سعيع عن د بن عيسـى عـن
واكيــا عــن رســول
وذكــء وــعي ا طــوي يمــول فيــه
يــونس عــن ابــن مســكان عــن أيب بوــو عــن أيب عبــع
أن ال يفءا بينهما و يوردمهـا علـى احلـو فلعطـاين
وقال :أو يكم بكتاب وأهل بيذ فان سللغ
ذلك ،وقـال :ال تعلمـوهم فـإهنم أعلـم مـنكم ،وقـال :اهنـم لـن خيءجـوكم مـن ابب هـعى ولـن يـعخلوكم يف ابب ضـ لة ،فلـو
ذ
أنزلـه يف كتابـه لنبيـه إِنمزا
ومل يبـ مـن أهـل بيتـه الدعاهـا آل فـ ن وآل فـ ن ،ولكـن
سكغ رسـول
َ
ْ
ُ
َ
ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ر ْ
ج َس أ ْهزل َ ْ
زت َو ُي َط ره َ
،
زرك ْم َت ْط ِهزريا فكـان علـى واحلسـن واحلسـ وفاطمـة
ي ِريد اهلل ِْلذ ِهب عزنكم الزر
اْلي ِ
ــغ الكســا يف بيــغ أو ســلمة ،ث قــال :أللهــم إن لكــل نــن أه ـ وثم ـ وه ـ ال أهــل بيــذ
فــلدخلهم رســول
وثملــي ،فمالــغ أو ســلمة :ألســغ مــن أهلــك؟ فمــال :انــك إىل خــو ولكــن هـ ال أهلــى وثملــي ،ويف آخــء احلــعيا وقــال:
الءجس هو الشك و ال نشك يف ربنا أبعا.

د بــن حيـ عــن أمحــع بــن د بــن عيســى عــن د بــن خالــع واحلسـ بــن ســعيع عــن النلــء بــن ســويع عــن حي ـ بــن
م ل ذلك.
عمءان احللن عن أيب بوو عن أيب عبع
قــال :سعتـه يمـول :اا ال نو ــة
 98ـ علـي بـن إبـءاهيم عـن أبيـه عــن محـاد عـن ربعـي عــن زرارس عـن أيب جعفـء
وكية يو ة قوو رفا عنهم الءجس وهو الشك ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 99ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وعثين أيب عـن ابـن أيب عمـو عـن محـاد بـن عيسـى ومحـاد بـن ع مـان عـن أيب عبـع
قــال :ل ـما بويــا أليب بكــء واســتماو لــه األمــء علــى ليــا املهــاجءين واألنوــار بعــا إىل فــعك مــن أخــءج وكيــل فاطمــة
 :اي أاب بكــء تم ـءأ كتــاب ؟ قــال :نعــم ،قــال :فــلخربن عــن قولــه تعــاىل:
إىل أن قــال فمــال أمــو امل ـ من

ذ ُ ُ ُ ُ ْ َ َْ ُ ُ ر ْ َ ََْ ْ
ُ
اْليْ
َ
ت َو ُي َط ره َرك ْم
ِإنما ي ِريد اهلل ِْلذ ِهب عنكم الرجس أهل
ِ
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َت ْط ِهززريا فــيمن نزلــغ أفينــا أو يف ألــوا؟ قــال :بــل فــيكم ،قــال :فلــو ان دــاهعين دــهعا علــى فاطمــة بفاوشــة مــا كنــغ

ــانعا؟ قــال :كنــغ أقــيم عليهــا احلــع كمــا أقــيم علــى ســايء املســلم  ،قــال :كنــغ إذا عنــع مــن الكــافءين ،قــال :ومل؟
قـال :ألنــك رددو دــهادس اـا ابلطهــارس وقبلــغ دــهادس النـاس عليهــا كمــا رددو وكــم ووكـم رسـوله ان جعــل اــا
ف ــعكا وقبل ــته يف ويوت ــه ،ث قبلـ ــغ د ــهادس أع ـ ـءايب ابع ــل علـ ــى عمبي ــه عليه ــا ،وأخ ــذو منهـ ــا ف ــعكا ،وزعم ــغ انـ ــه يف
 :البينــة علــى مــن ادعــى واليمـ علــى مــن ادعــى عليــه؟ قــال :فعمــعو النــاس وبكــى
للمســلم ؟ وقــع قــال رســول
ْ
َ
بعلـهم فمــالوا :ــعا و ورجــا علـي إىل منزلــه ،واحلــعيا بتمامــه مــذكور يف الــءوو عنــع قولــه تعــاىلَ :وآت َا ال ُقز ْ
زر
ِ
ذ
َحق ُُ .
 :ث جعـل المباعـل بيـو
وذكـء وـعي ا طـوي وفيـه يمـول
 111ـ وابسـناده إىل وذيفـة بـن اليمـان عـن النـن
َ َ ْ

ْ

ُ

ذ ُ ُ ُ ُ َ َْ ُ ُ ر ْ
ج َس أ ْهل َ
اْليْ ِت َو ُي َط ره َرك ْم َت ْط ِهريا .
فجعلين يف خوها بيتا ،وذلك قولهِ :إنما ي ِريد اهلل ِْلذ ِهب عنكم الر
 111ـ يف الكايف علي بن إبءاهيم عن أبيه عن بكء بن احل عن الماسم بن بءيـع عـن أيب عمـءو الـزبوي عـن أيب عبـع
َ َْ ُ
ك ْ
ززن
 :ث ذكــء مــن اذن لــه يف الــععا بعــعه وبعــع رسـوله يف كتابــه فمــال :وِل
وــعيا طويــل يمــول فيــه
ُ ٌ

ْ

ْ

ْ

ْ

َ

ُ

ْ ْ

ْ
َ ُ ُ ُ ُ َ
ْ َ
ْ ُ ْ ذ َْ ُ َ
َْ َ ُ َ َ ْ
ون ث أخرب عن هذه االمة
وف َو َين َه ْون َع ِن ال ُمنب ِر َوأو ِِك هم المف ِلح
ري َويأم ُرون بِالمع ُر ِ
ِمنكم أمة يدعون إىل اْل ِ
و ن هي واهنا من ذريـة إبـءاهيم ومـن ذريـة إساعيـل مـن سـكان احلـءو ـن مل يعبـعوا ألـو قـط ،الـذين وجبـغ اـم الـععوس
دعوس إبءاهيم وإساعيل من أهل املسجع الذين أخرب عنهم يف كتابه أنه اذهل عنهم الءجس وطهءهم تطهوا.
 112ـ يف كتــاب االوتجــاج للطربســي عــن علــي بــن احلسـ عليهمــا ـ السـ و وــعيا طويــل يمــول فيــه لــبعم

الشامي  :فهل جتع لنا يف سورس األوـزاب ومـا خا ـة دون املسـلم ؟ فمـال :ال ،قـال علـي
ذ ُ ُ ُ ْ َ َْ ُ ُ ر ْ َ
ُ
ج َس أ ْه َل ْ َ
اْليْ ِت َو ُي َط ره َرك ْم َت ْط ِهريا .
ِإنما ي ِريد اهلل ِْلُذ ِهب عنكم الر
 113ـ يف أماح الوعوا ابسناده إىل أيب بوو قال :قلغ للوادا
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 :امـا قـءأو هـذه اتيـة:

جعفــء بــن د

 :مــن آل د؟ قــال :ذريتــه ،قلــغ :مــن أهــل بيتــه؟ قــال :االعمــة األو ــيا فملــغ :مــن عرتتــه؟ قــال:

املتمسـكون ابل ملـ الـذين
أ ااب العبا  ،فملغ :من أمتـه؟ قـال :امل منـون الـذين ـعقوا مبـا جـا بـه مـن عنـع
أمءوا ابلتمسك هبما كتاب وعرتته أهل بيته الذين اذهل عنهم الءجس وطهءهم تطهـوا ،ومهـا اخلليفتـان علـى االمـة
.
بعع رسول
 114ـ يف جمما البيان وقال أبو سعيع اخلعري وانس بن مالك وواعل بن األسـما وعاعشـة وأو سـلمة :أن اتيـة خمتوـة
 ،ذكـء أبـو محـزس ال مـاح يف تفسـوه وـعثين دـهء بـن وودـل عـن
وعل ٍّي وفاطمة واحلسن واحلسـ
بءسول
مـل هءيـءس اـا فمـال :ادعـى زوجـك وابنيـك فجـا و هبـم فطعمـوا ث ألمـى
أو سلمة قالغ :جا و فاطمة إىل النن
علــيهم كســا لــه خيــرباي وقــال :أللهــم إن هـ ال أهــل بيــذ وعــرت فاذهــل عــنهم الــءجس وطهــءهم تطهـوا فملــغ :اي رســول
 :أنغ على خو.
 :وأا معهم؟ قال
كـان يف بيتهـا فلتتـه فاطمـة بربمـة ( )1فيهـا
 115ـ وروى ال علـن يف تفسـوه أيلـا ابوسـناد عـن أو سـلمة ان النـن
هءيءس فمال اا :ادعى زوجك وابنيك فذكءو احلعيا نحو ذلـك ،ث قالـغ :فـانزل  :إنذما يُر ُ
يزد ُ
اهلل اتيـة ،قالـغ:
ِ
ِ

فلخــذ فلــل الكســا فهشــاهم بــه ،ث أخــءج يــعه فــللوى هبــا إىل الســما  ،ث قــال :أللهــم هـ ال أهــل بيــذ ووــامذ فاذهــل
عنهم الءجس وطهءهم تطهوا ،فلدخلغ رأسى البيغ وقلغ :وأا معكم اي رسول ؟ قال :انك إىل خو.
 116ـ وابسـناده قـال جممـا :دخلـغ أمـي علـى عاعشـة فسـللتها أمـي أرأيـغ خءوجـك يـوو اجلمـل؟ قالـغ :اهنـا كانـغ
قــعرا مــن  ،فســللتها عــن علـ ٍّـي فمالــغ :تســللي عــن أوــل النــاس كــان إىل رســول  ،وزوج أوــل النــاس كانــغ إىل

رسـول  ،لمـع رأيــغ عليـا وفاطمـة ووســنا ووسـينا قــع لـا رسـول
بيذ ووامذ فاذهل عنهم الءجس وطهءهم تطهوا ،قالغ :فملغ :اي رسول
__________________
( )1الربمة :المعر من احلجء.
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ب ــوب علـيهم ث قـال :أللهــم إن هـ ال أهــل

أا من أهل؟ قال :تناى فانك إىل خو.
قـال :نزلـغ هـذه اتيـة يف عسـة يف ويف علـي ووسـن ووسـ

 117ـ وابسناده عن أيب سعيع اخلعري عن النن
وفاطمة.
 118ـ وأخربا السيع أبو احلمع قال :وـعثنا احلـاكم أبـو الماسـم احلسـكاين قـال :وـعثوا عـن أيب بكـء السـبيعي قـال:
وعثنا أبو عءوس احلءاين قال :وعثين ابن موهى قال :وعثنا عبع الءويم بن واقع عن أيوب بن سيار عن د بـن املنكـعر
ولـيس يف البيـغ إال فاطمـة واحلسـن واحلسـ وعلـى :إنذمزا يُر ُ
يزد ُ
اهلل
عن جابء قال :نزلغ هذه اتية على النـن
ِ
ِ
ُ ْ َ َْ ُ ُ ر ْ َ ََْ ْ
ْ
َ
 :أللهم ه ال أهلى.
ِْلذ ِهب عنكم الرجس أهل اْلي ِت فمال النن
 119ـ ووــعثنا الســيع أبــو احلمــع قــال وــعثنا احلــاكم أبــو الماســم ابســناده عــن زاذان عــن احلســن بــن علــي قــال :ل ـما
وإايه يف كسا الو سلمة خيربى ث قال :أللهم ه ال أهل بيذ وعرت .
نزلغ آية التطهو لعنا رسول
قال :لـيس دـي أبعـع مـن عمـول الءجـال مـن تفسـو المـءآن،
 111ـ يف تفسو العيادي عن زرارس عن أيب جعفء
ذ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ر ْ
الزرج َس
ان اتية ينزل أواا يف دي وأوسطها يف دي وآخءها يف دـي  ،ث قـالِ :إنما ي ِريزد اهلل ِْلزذ ِهب عزنكم
َ َ ْ

ُ

أ ْهل َ
اْليْ ِت َو ُي َط ره َرك ْم َت ْط ِهريا من مي د اجلاهلية.
قــال:
 111ـ يف بوــاعء الــعرجاو د بــن خالــع الطيالســي عــن ســية بــن عمــوس عــن أيب بوــو عــن أيب جعفــء
الءجس هو الشك وال نشك يف ديننا أبعا.
ْ ُ َ ُْ
ُ
آيزات
فمـالَ :واَك ْرن ما يتىل ِِف ُديُوتِك ذن ِم ْن
 992ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ث عطة علـى نسـا النـن
ِ
ْ ْ

علـيهم فمـال جـل ذكـءه :إ ذن ال ْ ُم ْسزلم َ
ني
ِِ
ِ

َ

َ ذ َ َ
اكن ل ِطيفا َخ ِبريا ث عطة على آل إلمع لواو
اْلبم ِة ِإن اهلل
هلل َو ِ
ا ِ
َ
َ ُْ ْ َ َ ُْ ْ
َ ُْ ْ
نات إىل قولهَ :وأ ْجرا َع ِظيما .
مات والمث ِم ِنني والمث ِم ِ
والمس ِل ِ
 113ـ يف جممــا البيــان قــال مماتــل بــن ويــان :ل ـما رجعــغ أســا بنــغ عمــيس مــن احلبشــة مــا زوجهــا جعفــء بــن أيب

طالل دخلغ على نسـا رسـول
اي رسول

فمالـغ :هـل فينـا دـي مـن المـءآن؟ قلـن :ال ،فلتـغ رسـول
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فمالـغ:

ان النســا لفــي خيبــة وخســارس فمــال :ومــم ذلــك؟ قالــغ :ألهنــن ال يــذكءن خبــو كمــا يــذكء الءجــال ،فــلنزل

تعــاىل هــذه

اتية.
املسـلم واملـ من بمولـه :املسـلم مـن سـلم املسـلمون مـن لسـانه ويـعه ،واملـ من
 114ـ قال البلخي :فسء رسول
() 1
من آمن جاره بواعمه وما آمن يب من ابو دبعان وجاره طاو.
 115ـ يف أ ول الكايف علي عن أبيه عن ابن أيب عمو عن ليل بن دراج عن فليل بن يسار قـال :سعـغ أاب عبـع
يمول :إن االميان يشارك اوس و وال يشـاركه اوسـ و ،إن االميـان مـا وقـء يف الملـوب واوسـ و مـا عليـه املنـاكح
واملواريا وومن العما  ،واالميان يشءك اوس و واوس و ال يشءك االميان.
 116ـ ععس من أ اابنا عن أمحع بن د بن خالع عـن احلسـن بـن إلبـوب عـن أيب الوـبال الكنـاين قـال :قلـغ أليب
 :أيهما أفلل ،االميان أو اوس و فان من قبلنا يمولون :إن اوس و أفلل من االميان؟ فمـال :االميـان أرفـا
عبع
من اوسـ و قلـغ :فلوجـعن ذلـك قـال :مـا تمـول يف مـن أوـعث يف املسـجع احلـءاو متعمـعا؟ قـال :يلـءب ضـءاب دـعيعا،
قال :أ بغ ،قال :فما تمول يف مـا أوـعث يف الكعبـة متعمـع؟ قلـغ :يمتـل .قـال :أ ـبغ أت تـءى أن الكعبـة أفلـل مـن
املس ــجع ،وأن الكعب ــة تش ــءك املس ــجع واملس ــجع ال يش ــءك الكعب ــة ،وك ــذلك االمي ــان يش ــءك اوسـ ـ و واوسـ ـ و ال يش ــءك
االميان.
 117ـ علي بن إبـءاهيم عـن العبـاس بـن معـءوف عـن عبـع الـءمحن بـن أيب رـءان عـن محـاد بـن ع مـان عـن عبـع الءمحـان
أسلله عن االميـان مـا هـو؟ فكتـل إىل مـا عبـع امللـك بـن
الموو قال :كتبغ ما عبع امللك بن أع إىل أيب جعفء
أعـ ســللغ رمحــك عــن االميــان ،واالميــان هــو اوق ـءار ابللســان وعمــع يف الملــل وعمــل ابألركــان ،واالميــان بعلــه مــن
بعم وهو دار ،وكذلك اوسـ و دار ،والكفـء دار ،فمـع يكـون العبـع مسـلما قبـل أن يكـون م منـا ،وال يكـون م منـا وـ
يكون مسلما ،فاوس و قبل االميان
__________________
( )1البواعق لا الباعمة :العاهية .وطوى يطوى مبع جا فهو طاو أي خاح البطن جاعا.
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واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
قال م لة هذا الكتاب عفي عنه :األواديا العالة على املهايءس ب اوس و واالميان ك وس واألك ء على العمل هبا.
 118ـ يف أ ول الكايف د بن حي عن أمحع بن د بن عيسى عـن د ابـن خالـع الربقـي واحلسـ بـن سـعيع ليعـا
قـال :قـال رسـول
عن النلء بن سـويع عـن حيـ احللـن عـن د ابـن مـءوان عـن سـعيع بـن طءيـة عـن أيب جعفـء
 :من قءأ عشء آايو يف ليلة مل يكتل من الهافل  ،ومن قءأ عس آية كتـل مـن الـذاكءين ،ومـن قـءأ مـلس آيـة كتـل
من المانت  ،ومن قءأ ملتى آية كتل من اخلادع  ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 119ـ علي بن إبءاهيم عن أبيه عن ابـن أيب عمـو عـن ابـن أذينـة عـن بءيـع بـن معاويـة العجلـي قـال :قـال أبـو عبـع
 :إن الوواعق ال تويل ذاكءا ،قلغ :وما الذاكء؟ قال :من قءأ ملس آية.
قـال :إذا أيمـظ الءجـل أهلـه مـن الليـل وتوضـيا و ـليا

 121ـ يف جمما البيـان وروى أبـو سـعيع اخلـعري عـن النـن
كتبا من الذاكءين ك وا والذاكءاو.
أنه قال :من ابو على تسبيح فاطمة كان من الذاكءين ك وا والذاكءاو.
 121ـ وروى عن أيب عبع

مبـءو

رفعـه عـن عبـع العزيـز بـن مسـلم قـال :كنـا مـا الءضـا
 122ـ يف أ ول الكايف أبو د الماسـم بـن العـ
فاجتمعنــا يف اجلــاما يف بــعو ممــعمنا ،فــلداروا أمــء االمامــة وذكــءوا ك ــءس اخــت ف النــاس فيهــا .فــعخلغ علــى ســيعي
مل يمــبم
ث قــال :اي عبــع العزيــز جهــل المــوو وخــععوا عــن أدايهنــم ،إن
فلعلمتــه خــو النــاس فيــه ،فتبســم
وـ أكمــل لــه الــعين إىل قولــه  :ولمــع رام ـوا ــعبا وقــالوا إفكــا وضــلوا ض ـ ال بعيــعا ،ووقع ـوا يف احلــوس إذ
نبيــه
َذ َ َُ ُ ذ ْ ُ
طان أَ ْعمال َ ُه ْم فَ َر ذد ُه ْم َعن ذ
السبيل َوَنُزوا ُم ْستَبُْص َ
زين  ،رألبـوا عـن اختيـار
تءكوا االماو عن بوـوس ،و زين لهم الشي
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ ُّ َ
شاء َو ََيْ ُ
ك ََيْلُ ُق ما ي َ ُ
تار ما
إىل اختيارهم والمءآن يناديهم :ورب
واختيار رسول
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َ ذ ُْ ُ َ
ََ
ُ ْ َ
َ َُ ُ ْ ََ ُ
ون وقـال
ْشك
ي
ا
م
ع
عاىل
ت
و
هلل
ا
حان
ب
س
ـءهم
م
أ
ـن
م
ة
اْلري
اكن لهم ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
اهلل َو َر ُس ُ ُ ْ ْ َ ُ َ ُ
ُ
اْل َ َري ُة ِم ْن أ ْم ِر ِه ْم .
وه أمرا أن يكون له ُم ِ
لءجل :ان كنـغ ال تطيـا خالمـك
 123ـ يف كتاب التوويع ابسناده إىل األ بغ بن نباته قال :قال أمو امل من
ف أتكل رزقه ،وان كنغ واليغ ععوه فاخءج من ملكه ،وان كنغ ألو قانا بءضاه وقعره فاطلل راب سواه.
َ َ

َ ْ
ْ َ
َ :وما اكن ل ِ ُمث ِم ٍن َوال ُمث ِمن ٍة إَِا ق

ز

 124ـ وابسـناده إىل احلسـ بـن خالـع عـن علـي بـن موسـى الءضـا عـن أبيـه عـن آابعـه عـن علـي بـن أيب طالـل
 :من مل يء بملاعي ومل ي من بمعري فليلتمس إاا ألوي.
يمول :قال
قال :سعغ رسول
خوس للم من.
 :يف كل قلا
 125ـ وقال رسول
قــال :ضــاك رســول
 126ـ وابســناده إىل ســليمان بــن خالــع عــن أيب عبــع الوــادا عــن أبيــه عــن جــعه
ذاو يــوو وـ بــعو نواجــذه ( )1ث قــال :أال تســللون ــا ضــاكغ؟ قــالوا :بلــى اي رســول  ،قــال :عجبــغ للمــء
املسلم انه ليس من قلا يمليه إال كان خوا له يف عاقبة أمءه.
ْ
َ
يف قولـه َ :ومزا اكن ل ِ ُمزث ِم ٍن َوال
 929ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم ويف روايـة أيب اجلـارود عـن أيب جعفـء
َ

ُ َ

َ

َ

ْ

َ

ُ َ َُ ُ ْ ْ َ ُ َ ُ ُ ََُ ْ ْ
َ
ُْ َ
خطـل علـى زيـع بـن
زر ِه ْم وذلـك ان رسـول
م
مث ِمن ٍة ِإَا ق اهلل ورسوه أمرا أن يكون لهم ِ
اْلرية ِمزن أ ِ
فمالـغ :اي رسـول وـ اؤامـء
وارثة زينل بنغ جاـش االسـعية مـن بـ أسـع بـن خزميـة ،وهـي بنـغ عمـة النـن
َ ُ ْ
زث ِم ٍن َوال ُم ْث ِمنَ ز ٍة اتيــة فمالــغ :اي رســول أمــءى بيــعك فزوجهــا إايه
َ :ومززا اكن لِمز
نفســي فــلنةء ،فــانزل
فنةـء إليهـا رسـول فلعجبتـه فمـال زيـع :اي
فمك غ عنع زيع ما دا  ،ث اهنما تشاجءا يف دي إىل رسول

رسول أتذن ح يف ط قها فان فيها كربا واهنا لتـ ذي بلسـاهنا ،فمـال رسـول
وأوسن إليها ،ث إن زيعا طلمها وانملغ عع ا فلنزل
__________________

 :اتـق

( )1النواجذ ـ لا الناجذ ـ :وهي أقوى األضءاس وهي أربعة وهي اضءاس احللم ألهنا تنبغ بعع البلوم وكمال العمل.
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وأمسـك عليـك زوجـك

نكاوهـا علـى رسـول

ََذ َ
فلما ق

َ

َزيْ ٌد ِمنْها َو َطرا َز ذو ْجناكهزا وروى فيـه أيلـا ألـو هـذا وقـع نملنـاه عنـع قولـه

تعاىل« :وما جعل أدعياعكم أبناعكم» يف أول هذه السورس.
يمـول فيـه وقـع ذكـء مـا رأى ليلـة أسـءى بـه :دخلـغ اجلنـة فـاذا علـى
 128ـ وفيـه أيلـا وـعيا طويـل عـن النـن
وافتيه ــا ( )1بي ــو وبي ــوو أزواج ــى وإذا تءاهب ــا كاملس ــك وإذا جاري ــة ت ــتهمس يف أهن ــار اجلن ــة فمل ــغ :مل ــن أن ــغ اي جاري ــة؟
فمالغ :لزيع بن وارثة فبشءته هبا و أ باغ.
عنع امللمون ما أ ااب امللل واملماالو ومـا أجـاب بـه علـي بـن
 129ـ يف عيون األخبار يف ابب جملس الءضا
َ ُْ
زِف
وقـول
جهم يف عومة األنبيا لواو عليهم وـعيا طويـل وفيـه يمولـه  :وامـا إلمـع
 :وَّت ِ
َْ َ
اهلل أَ َح ُّ
اهزا َ َو ُ
ك َما ُ
زق أَ ْن ََّتْ ُ
اهلل ُمبْ ِدي ُِ َو ََّتْ ََش ذ
أسـا أزواجـه يف دار
شزاه فـان تعـاىل عـءف نبيـه
ِِف نف ِس

الــعنيا وأســا أزواجــه يف االخــءس واهنــن أمهــاو امل ـ من  ،واوــعهن ســى لــه زينــل بنــغ جاــش وهــي يوم ــذ ــغ زيــع بــن
اسهــا يف نفســه ومل يبــعه لكــي يمــول أوــع مــن املنــافم  :أنــه قــال يف امـءأس يف بيــغ رجــل اهنــا أوــع
وارثــة ،فــلخفى
َ
َ
اهلل أ َح ُّ
اهزا َ َو ُ
زق أ ْن ََّتْ ُ
َ :و ََّتْ ََشز ذ
شزاه يعـ يف
أزواجه مـن أمهـاو املـ من  ،وخشـي قـول املنـافم قـال

:
بمولــه
مــا تــوىل تــزوي أوــع مــن خلمــه إال تــزوي و ـوا مــن آدو وزينــل مــن رســول
نفســك وان
َ
ََ َ
قـال :فبكـى علـي بـن د اجلهـم وقـال :اي ابـن رسـول
فل ذما ق َزيْ ٌد ِمنْها َو َطرا َز ذو ْجناكها وفاطمـة مـن علـي
بعع يومى هذا إال مبا ذكءته.
اا عل إىل تعاىل من ان أنطق يف أنبيا
عنـع املـلمون يف عوـمة األنبيـا وـعيا طويـل وفيـه يمـول املـلمون
 903ـ وفيـه يف ابب ذكـءه جملـس آخـء للءضـا

َ ْ َُ ُ ذ َْ َ َ ُ َ َْ ََْ َ ْ َ َ َْ َْ ْ َ َْ َ َ ْ َ َ َ ذ
زق
 :فلخربين عن قـول
للءضا
 :و ِإَ تقوَ ل ِ ِ
َّلي أنعم اهلل علي ُِ وأنعمت علي ُِ أم ِسك عليك زوجك وات ِ
َ
َ
َْ
ذ َ َ ُ َ ُّ ْ َ ْ
َ َ ُْ
َ
َْ َ
ززك َمززا ُ
ُ
شززاه قــال الءضــا  :إن رســول
اهلل ُمبْ ِديزز ُِ َوَّتَشزز اهززا واهلل أحززق أن َّت
ززِف ِِف نف ِس
اهلل وَّت ِ

قوع دار زيع بن وارثة ابن دءاويل الكلن يف أمء أراده فءأى امءأته تهتسل فمال اا :سباان

__________________
( )1احلافة :اجلانل.
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الذي خلمك

وامنا أراد بذلك تنزيه

تعاىل عن قول من زعم ان امل عكة بنـاو  ،فمـال

ْ
ذ ُ ْ ََُ ُ َ َ
ذَ َ
َ
ون ق ْوال َع ِظيما فمـال النـن
َواَّتذ ِم َن ال َملئِك ِة إِنارا إِنكم ِلقول

َََ
ُ ْ َ ُّ ُ
ْ
زاْلننيَ
ك ْ
زم ب ْ َِ
 :أفأصفاكم رب
ِ

ل ـما رآهـا تهتسـل :سـباان الـذي خلمـك
وقولــه اــا:
ان يتخـذ ولــعا حيتــاج إىل هــذا التطهــو واالألتســال ،فلمــا دعــا زيـع إىل منزلــه أخربتــه امءأتــه مبجــي الءســول
«سـباان الـذي خلمـك» فلـم يعلـم زيــع مـا أراد بـذلك ،فةـن أنـه قـال ذلــك ملـا أعجبـه مـن وسـنها ،فجـا إىل النــن

َْ ْ َ َْ َ َ ْ َ َ َ ذ
زق
 :أم ِسك عليزك زوجزك وات ِ

فمال :اي رسول ان امءأتى يف خلمها سو  ،وان أريع ط قهـا ،فمـال لـه النـن
َ ُْ
َْ َ
ك َما ُ
عءفه ععد أزواجه وان تلك املءأس منهن ،فـلخفى ذلـك يف نفسـه
اهلل ُمبْ ِدي ُِ وقع كان
اهلل َوَّت ِِف ِِف نف ِس
ومل يبعه لزيع وخشي الناس أن يمولوا ان دا يمـول ملـواله :ان امءأتـك سـتكون ح زوجـة فيعيبونـه بـذلك ،فـلنزل تعـاىل:
ْ َُ ُ
َْ ْ َ َْ َ َ ْ َ َ َ ذ
ت َعلَيْ
اهلل َعلَيُْ يع ابوس و َوأَ ْن َع ْم َ
وَ ل ذَّلي أَ ْن َع َم ُ
زق
ات
و
زك
ج
و
ز
زك
ي
ل
ع
ك
س
م
أ
»
ـق
ت
ابلع
ـ
ع
ي
«
ُ
َو ِإَ تق ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

َ ُْ
َْ َ
اهلل أَ َح ُّ
اهزا َ َو ُ
ك َما ُ
زق أَ ْن ََّتْ ُ
اهلل ُمبْ ِدي ُِ َو ََّتْ ََش ذ
شزاه ث إن زيـع بـن وارثـة طلمهـا واعتـعو منـه
اهلل َوَّت ِِف ِِف نف ِس
ٌَْ ْ ََ َذ ْ َ
ََ َ
ُ َ
جناكها ِل َ ْ
زي ال يَكزون
 :فل ذما ق زيد ِمنها وطرا زو
وأنـزل بـذلك قـءآا فمـال
فزوجها تعاىل من نبيه
َ
َ
ْ
ََ
ْ
َ
ني َح َ ٌ
ْ
لَع ال ْ ُم ْثمن َ
ْ
َ َ ْ ُْ ذ َ
ان املنـافم
هلل َمف ُعزوال ث علـم
زرج ِِف أز ِ
واج أد ِعيزائِ ِهم ِإَا قضزوا ِمزنهن َوطزرا َوَن أمزر ا ِ
ِِ
َ

َ

َ

زر َض ُ
ُّ ِم ْن َح َر ٍج ِفيمزا ف َ
َ َ ذ
اه ر
اهلل ُه فمـال املـلمون :لمـع دـفيغ ـعري اي ابـن
سيعيبونه بتزواهـا فـلنزل :ما اكن لَع ِ
رسول  ،وأوضاغ ح ما كان ملتبسا على ،فجزاك عن أنبياعه وعن اوس و خوا.
جميبـا لـبعم الزادقـة
وعيا طويل وفيه يمول
 131ـ يف كتاب االوتجاج للطربسي عن أمو امل من
وقــع قــال ث خاطبــه يف أضــعاف مــا أث ـ عليــه يف الكتــاب مــن اوزرا واتفــا إللــه وألــو ذلــك ،جينــه وأتنيبــه مــا مل

ُْ
َْ َ
اها َ َو ُ
ك َما ُ
اهلل أَ َح ُّق أَ ْن ََّتْ ُ
اهلل ُمبْ ِدي ُِ َو ََّتْ ََش ذ
شزاه والـذي
خياطل به أوعا من األنبيا م ل قولهَ :وَّت ِِف ِِف نف ِس
ذ ذ
اَّل َ
يززن
بــعا يف الكتــاب مــن اوزرا علــى النــن
مــن فءيـة امللاــعين ،وهنــا كـ و طويــل يطلــل عنــع قولــه تعــاىلِ :إن ِ
ْ
ََْ َ َ
َ
يُل ِح ُدون ِِف آياتِنا ال َيف ْون َعليْنا
ُْ
َْ َ
ك َما ُ
اهلل ُمبْ ِدي ُِ قيل ان الذي أخفاه
 902ـ يف جمما البيان َوَّت ِِف ِِف نف ِس
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يف نفسـه هـو أن

سـباانه أعلمـه اهنــا سـتكون مـن أزواجـه ،وان زيــعا سـيطلمها ،فلمـا جـا زيــع وقـال لـه :أريـع ان أطلــق

َ
َ
ْ َ
ْ َ
زينل قال له :أ ْم ِسك َعليْ َك َز ْو َج َك  ،فمال سباانه :مل قلغ :أ ْم ِسك َعليْ َك َز ْو َج َك وقع أعلمتك اهنا ستكون

.
من أزواجك؟ وروى ذلك عن علي بن احلس
 133ـ وروى بـغ عـن أنـس بـن مالـك قـال :ملـا انملـغ عـعس زينـل قـال رسـول

لزيـع اذهـل فاذكءهـا علـي

بــذكءك ونــزل المــءآن ،وجــا رســول
قــال زيــع :فانطلمــغ فملــغ :اي زينــل أبشــءي قــع أرســل رســول
فــعخل عليهــا بهــو اذن لمولــه« :زوجناكهــا» ويف روايــة فانطلمــغ فــاذا هــي ختمــء عجينهــا فلمــا رأيتهــا عةمــغ يف نفســي
ذكءهــا ،فوليتهــا هــءي وقلــغ :اي زينــل أبشــءي فــان
و ـ مــا أســتطيا ان أنةــء إليهــا و ـ علمــغ ان رســول
خيطب ــك ،ففءو ــغ ب ــذلك وقال ــغ :م ــا أا بو ــانعة د ــي ا و ـ اؤام ــء ريب ،فمام ــغ إىل مس ــجعها ون ــزل:
رس ــول
ودخل هبا.
«زوجناكها» فتزوجها رسول
زوجتكهـا قــال الوــادا  :مــا قءأ ــا علــى أيب إال كــذلك إىل أن
 134ـ يف جوامــا اجلــاما وقـءأ أهــل البيــغ
ان ألدل عليــك بـ ث مــا مــن
إال كــذلك ،وروى ان زينــل كانــغ تمــول للنــن
قــال :ومــا قـءأ علـي علــى النــن
نساعك امءأس تعل هبن :جعي وجعك واوع ،وزوجنيك والسفو جربعيل .
َ َُ ٌ
 :ما اكن َم ذمزد
 135ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم متول آبخء ما نملنا عنـه أعـ قولـه «زوجناكهـا» ويف قولـه
َ َ
ُ
ك ْم فـان هـذه اتيـة نزلـغ يف دـلن زيـع بـن وارثـة قالـغ قـءيش يعـوا د يـععى بعلـنا بعلـا ،وقـع
أبا أ َح ٍد ِم ْن ِرجا ِل
ادعى هو زيعا.
الماســم ورقيــة
 136ـ يف أ ــول الكــايف وتــزوج خعاــة وهــو ابــن بلــا وعشـءين ســنة .فولــع لــه منهــا قبــل مبع ــه
 ،وروى أيلـا انـه مل يولـع لـه بعـع املبعـا إال فاطمـة
وزينل وأو كل ـوو ،وولـع لـه بعـع املبعـا الطيـل والطـاهء وفاطمـة
وأن الطيل والطاهء ولعا قبل مبع ه.
 137ـ يف من ال حيلءه الفميه وقال الوادا

 :ملا ماو إبءاهيم ابن رسول
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قال النن :وزا عليك اي إبءاهيم واا لوابءون حيزن الملل وتعما الع وال نمول ما يسخط الءب.
 138ـ يف جمما البيان وقع ح أنه قال للاسن :إن إبين هذا سيع.
 :ابناي هذان إمامان قاما أو قععا.
 139ـ وقال أيلا للاسن واحلس
 141ـ وقال  :إن كل ب بنغ ينسبون إىل أبيهم إال أوالد فاطمة فان اا أبوهم.
 141ـ يف ذيل األوكاو د بن يعموب عن ععس من أ اابنا عـن سـهل بـن زايد عـن علـي بـن وسـان عـن بعـم
فمــال :السـ و عليــك اي أبــه واحلــعيا طويــل أخــذا منــه موضــا
أ ــاابنا قــال تمــعو أبــو احلســن االول إىل قــرب النــن
احلاجة.
 142ـ د بــن أمحــع بــن داود عــن د بــن احلســن الكــويف قــال :وــعثين د بــن علــي بــن معمــء قــال :وــعثنا د بــن
قــال :بينــا احلسـ
مســععس قــال :وــعثين عبــع الــءمحن بــن أيب رـءان عــن علــي بــن أيب دــعيل عــن أيب عبــع
ذاو يوو إذ رفا رأسه إليـه فمـال :اي أبـه قـال :لبيـك اي بـ  ،قـال :مـا ملـن أ ك بعـع وفاتـك
قاعع يف وجء رسول
زاعـءا ال يءيــع إال زايرتــك؟ فمــال :اي بـ مــن أ ن بعــع وفــا زاعـءا ال يءيــع إال زاير فلــه اجلنـة ،واحلــعيا طويــل أخــذا منــه
موضا احلاجة.
يمــول :أا خــا
 143ـ يف كتــاب املناقــل البــن دــهء آدــوب عــن انــس يف وــعيا طويــل سعــغ رســول
 :خـا د الـة نـن ،وان ختمـغ ألـة و ـى ،وان كلفـغ
األنبيا وأنغ اي علي خا األوليا  ،وقال أمـو املـ من
ما مل يكلفوا.
 144ـ يف روضــة الكــايف ابســناده إىل علــي بــن عيســى رفعــه قــال :إن موســى اجــاه تبــارك وتعــاىل فمــال لــه يف
 :اي موسـى انـه أمـي وهـو عبـع ـعا ويبـارك
له يف و يته له ابلنـن
مناجاته :ال يطول يف العنيا أمك إىل قوله
عليه ،كذلك فيما وضا يعه عليه ،كذلك كان يف علمي ،وكذلك خلمته ،به أفتح الساعة وأبمته أختم مفاتيح العنيا.
 145ـ يف عواح الل اىل وقال

 :اا أول األنبيا خلما وآخءهم بع ا.
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 146ـ يف جممـا البيـان و ـح احلـعيا عـن جـابء بـن عبـع

عـن النـن

قـال :امنـا م لـي يف األنبيـا كم ـل رجـل

بـ دارا فلكملهــا ووســنها إال موضــا لبنــة ،فكــان مــن دخلهــا فنةــء إليهــا قــال :مــا أوســنها إال موضــا هــذه اللبنــة ،قــال
 :فاا موضا اللبنة ختم يب األنبيا أورده البخاري ومسلم يف ايايهما.
 147ـ يف أ ـول الكـايف عـعس مـن أ ـاابنا عـن سـهل بـن زايد عـن جعفـء بـن د األدـعءي عـن ابـن المـعال عـن أيب
الفـءاعم فمــن
مل يـء

قـال :مـا مــن دـي إال ولـه ينتهــى إليـه إال الـذكء ،فلـيس لــه وـع ينتهـى اليــه ،فـء
عبـع
أداهن فهو وعهن ،ودهء رملان فمن امه وفهو وعه ،واحلـ فمـن وـ فهـو وـعه ،إال الـذكء فـان
َ َ ر ُ ُ ُ ْ َ ََ
َ ْ َ
َ ُّ َ ذ َ َ ُ ْ ُ
ُ
اَّلين آمنوا اَكروا اهلل َِكرا ك ِثريا وسبحوه بكرة وأ ِصيل
منه ابلمليل ومل اعل لـه وـعا ينتهـى إليـه ث تـ  :يا أيها ِ
ك ـو الـذكء لمـع كنـغ أمشـى معـه وانـه ليـذكء  ،وآكـل معـه
فمال :مل اعل له وعا ينتهي اليه ،قـال :وكـان أيب
الطعاو وانه ليذكء  ،ولمع كـان حيـعث المـوو مـا يشـهله ذلـك عـن ذكـء  ،وكنـغ أرى لسـانه الزقـا حبنكـه ( )1يمـول :ال
إلـه إال  ،وكــان امعنـا فيــلمءا ابلـذكء وـ تطلـا الشــمس ،وامـء ابلمءاعــة مـن كــان يمـءأ منــا ،ومـن كــان ال يمـءأ منــا امــءه
فيه تك و بءكته ،و لءه امل عكـة و جـءه الشـياط  ،ويلـي ألهـل
ابلذكء ،والبيغ الذي يمءأ فيه المءآن ويذكء
الســما كمــا يلــي الكوكــل ألهــل األر  ،والبيــغ الــذي ال يمــء فيــه المــءآن وال يــذكء تمــل بءكتــه و جــءه امل عكــة
 :أال أخربكم خبو أعمالكم ارفعهـا يف درجـاتكم وأزكاهـا عنـع ملـيككم وخـو لكـم
و لءه الشياط  ،وقال رسول
ك ـوا ث قـال:
من الـعينار والـعرهم ،وخـو لكـم مـن ان تلمـوا عـعوكم فتمتلـوهم ويمتلـوكم؟ فمـالوا :بلـى ،قـال :ذكـء
 :مـن اعطـى لسـاا
فمال :من خو أهـل املسـجع؟ فمـال :أك ـءهم ت ذكـءا ،وقـال رسـول
جا رجل إىل النن
َ َُْْ َ ْ
ُن ت ْستَب ِ َُث قال :ال تستك ء ما عملغ
ذاكءا فمع اعطى خو العنيا واالخءس ،وقال يف قوله تعاىل :وال تم
__________________

( )1لزا به :لوق .واحلنك :ابطن أعلى الهم من داخل.
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من خو ت.
قـال :دـيعتنا الـذين

 148ـ محيع بـن زايد عـن ابـن ساعـة عـن وهيـل بـن وفـص عـن أيب بوـو عـن أيب عبـع
إذا خلوا ذكءوا ك وا.
 149ـ احلس بن د عن معلى بن د وععس من أ اابنا عن أمحع بن د ليعا عـن احلسـن بـن علـي الودـا عـن
 :من أك ء ذكء

قال :قال رسول
داود بن سءوان عن أيب عبع
كتل له بءاعتان بءاعة من النار وبءاعة من النفاا.
 151ـ د بن حي عن أمحع بن د بن عيسى عـن علـي بـن احلكـم عـن سـية بـن عمـوس عـن بكـء بـن أيب بكـء عـن
ْ
اَ ُك ُ
زروا
:
مـن الـذكء الك ـو الـذي قـال
قال :تسبيح فاطمة الزهـءا
زرارس بن أع عن أيب عبع
ْ

أوبـه  .ومـن ذكـء ك ـوا

َ

َ
اهلل َِكرا ك ِثريا .
عنـه عـن علـي بـن احلكــم عـن سـية بـن عمـوس عــن أيب اسـامة زيـع الشـااو ومنوـور بــن وـازو وسـعيع األعـءج عــن أيب
م له.
عبع

قـال :مـن أك ـء ذكـء

 151ـ احلس بن د عن معلى بن د عن الودـا عـن داود احلمـار عـن أيب عبـع
أ له يف جنته.
 152ـ عـعس مـن أ ــاابنا عـن أمحـع بــن د بـن خالـع عــن اسعيـل بـن مهـءان عــن سـية ابـن عمــوس عـن سـليمان بــن
يف الس ــء فم ــع ذك ــء ك ـ ـوا ان
 :م ــن ذك ــء
عم ــءو ع ــن أيب امله ــء اخلو ــاف رفع ــه ق ــال :ق ــال أم ــو امل ـ من
ْ ُ

ذ َ

ُ ُ َ ذ َ َ َ ُ َ
ون َ
اهلل ِإال ق ِليل .
 :يراؤن اها وال يذكر
املنافم كانوا يذكءون ع نية وال يذكءونه يف السء ،فمال
عــن قــول تبــارك
 153ـ يف قــءب االســناد للامــوي ابســناده إىل عبــع بــن بكــو قــال :ســللغ أاب عبــع
َ ْ
َ
ْ
اَ ُكز ُ
اهلل َِكززرا ك ِثززريا قــال :قلــغ :مـا أدن الــذكء الك ــو؟ قــال :فمــال :التسـبيح يف دبــء كــل ــلوس ثل ــا
زروا
وتعـاىل:

وث ث مءس.
 154ـ يف جمما البيان اختلة يف مع الذكء الك و قيل هو أن تمول :سباان

286

واحلمــع ت وال إلــه إال

و أكــرب علــى كــل وــال ،وقــع ورد عــن أعمتنــا

اهنــم قــالوا :مــن قااــا ث ث ـ مــءس فمــع

إىل الن ــن
ذك ــء ك ـ ـوا ،وروى الواو ــعي ابس ــناده ع ــن ض ــااك اب ــن مـ ـزاوم ع ــن اب ــن عب ــاس ق ــال :ج ــا جربعي ــل
فمال :اي د قل :سـباان واحلمـع ت وال إلـه إال و أكـرب وال وـول وال قـوس إال ابت العلـي العةـيم عـعد مـا
علم وزنه وم ما علم ،فانه من قااا كتل له هبا سغ خوال :كتل مـن الـذاكءين ك ـوا ،وكـان أفلـل مـن ذكـءه
ابلليل والنهـار وكـن لـه ألءسـا يف اجلنـة و اتـغ عنـه خطـاايه ( )1كمـا ـاو ورا الشـجءس اليابسـة ،وينةـء
إليه مل يعذبه.
 155ـ يف ــذيل األوكــاو احلس ـ بــن ســعيع عــن ــفوان عــن ابــن بكــو قــال :قلــغ اليب عبــع
َ ْ َ
ْ ُ
اهلل َِكرا ك ِثريا ماذا الذكء الك و؟ قال :إن يسبح يف دبء املكتوبة ث ث مءس.
 :اَك ُروا

إليـه ومـن نةـء
قــول

 :مـا ابتلـى املـ من بشـي أدـع عليـه مـن ثـ ث
 156ـ يف كتاب اخلوال عن زيع الشااو قال :قال أبو عبـع
خوــال حيءمهــا ،قيــل :ومــا هــي؟ قــال :املواســاس يف ذاو يــعه ،واونوــاف م ــن نفســه ،وذكــء ك ـوا ،امــا ان ال أق ــول
سباان واحلمع ت وال إله إال و أكرب ،ولكن ذكء عنع ما أول له وذكء عنع ما وءو عليه.
 :ث ـ ث ال يطــيمهن النــاس :الوــفح عــن النــاس،

 157ـ عــن عبــع بــن أيب يعفــور قــال :قــال أبــو عبــع
ومواساس األخ أخاه يف ماله ،وذكء ك وا.
 158ـ يف أ ول الكايف د بن حي عن أمحع بن د بن عيسى عن يعموب ابن عبع عن إسـاق بـن فـءوخ مـوىل
 :اي إس ــاق ابــن ف ــءوخ م ــن ــلى عل ــى إلم ــع وآل إلمــع عش ـءا ــلى علي ـه
آل طلاــة ق ــال :ق ــال أب ــو عب ــع

َ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ ُّ ُ
ُ :ه َو ذ ُ َ ر َ َ ْ ُ ْ َ َ
ُّ
زور
ِ
اَّلي يرِّل عليكم وملئِكتُ ِْلُخ ِرجكم ِمن الظل ِ
مزات إىل اه ِ

وم عكته ألفا ،اما تسـما قـول
َ
َن بال ْ ُم ْثمن َ
ني َر ِحيما .
َو ِ ِ ِ
 159ـ يف جمما البيان ويف مسنع السيع أيب طالل ااءوي مءفوعا إىل أيب أيوب
__________________
( )1او الورا من الشجء :تناثء وتساقط.
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عن النن

قال :لغ امل عكة علي وعلى عل ٍّي سبا سن  ،وذلك انه مل يول فيها أوع ألوي وألوه.

يمول فيه وقـع سـلله رجـل عمـا ادـتبه عليـه مـن اتايو :واللمـا
علي
 161ـ يف كتاب التوويع وعيا طويل عن ٍّ
َ
ْ
ذُُ ْ َْ َ َ َ َْ ُ
زُ َس ٌ
زلآ
َتيتهم يوآ يلقون
هو البعا فافهم ليا ما يف كتاب من لماعه ،فانه يع بذلك البعا ،وكذلك قولـهِ :
يع انه ال يزول عن قلوهبم يوو يبع ون.
 161ـ يف كتــاب علــل الشـءاعا ابســناده إىل احلســن بــن عبــع عــن آابعــه عــن جــعه احلســن بــن علــي بــن أيب طالــل
فســلله أعلمهــم فيمــا ســلله فمــال :ألي دــي سيــغ دا وأمحــع وأاب
قــال :جــا نفــء مــن اليهــود إىل رســول
 ،وامـا النـذيء فـان أنـذر ابلنـار
 :امـا الـعاعي فـان ادعـوا النـاس إىل ديـن ريب
الماسم وبشوا ونذيءا وداعيا؟ فمـال
من عواين ،واما البشو فان أبشء ابجلنة من أطاعين واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.

ََ
ََُر
 :إنذا أَ ْر َسلْ َ
زذيرا
ن
و
زا
ْش
ب
م
و
دا
ه
شزا
ناك
 962ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقال علي بن إبـءاهيم يف قولـه
ِ
ِ
ِ
ََ
ْ
ََ ْ َ ُ ْ َََذْ ََ
هلل َو ِكيل فاهنـا نزلـغ مبكـة
ا
ب
ىف
ك
و
هلل
ا
لَع
هلل بِ ِإَنِ ُِ َو ِِساجا ُم ِنريا إىل قوله تعاىل :ودع أَاهم وتوُك
ِ ِ
ِ
َودا ِعيا إىل ا ِ

قبل ااجءس خبمس سن  ،فهذا دليل على خ ف التللية.

ُ :ث ذ
زززم
يف قولــه
 960ـ يف مــن ال حيلــءه الفميــه وروى عمــءو بــن ــء عــن جــابء عــن أيب جعف ــء
َ
ْ َ ْ َ ْ َ َ ُّ ُ ذ َ َ ُ ْ َ َ ْ ذ ْ ذ َ ْ َ ُّ َ َ َ ر ُ ُ ذ َ َ ر ُ ُ
ذْ ُ
وه ذن َ
عزيل
احزا
ِس
َطلقتُ ُموه َن (ِ )1من قب ِل أن تمسوهن فما لكم علي ِهن ِمن ِعد ٍة تعتدونها فمتعوهن وِسح
ِ

قال :متعوهن أي اللوهن مبـا قـعر عليـه مـن معـءوف ،فـإهنن يـءجعن بكثيـة ( )2وووشـة وهـم عةـيم و اتـة مـن أعـعاعهن،
فان كءمي يستايي وحيل أهل احليا ان أكءمكم أدعكم إكءاما حل علهم.
__________________
( )1كذا يف النسخ ويف املواة الشءية «ث طلمتموهن  ...اه».
( )2الكثبة :احلزن والهم.
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 164ـ يف الكـايف د بـن حيـ عـن أمحـع بـن د عـن ابـن إلبـوب عـن عبـع

بـن سـنان عـن أيب عبـع

قـال:

ســلله أيب واا واضــء عــن رجــل تــزوج ام ـءأس فلدخلــغ عليــه فلــم ميســها ومل يوــل إليهــا و ـ طلمهــا هــل عليهــا عــعس منــه؟
فمال :امنا الععس من املا  ،قيل له :فان كان واقعها يف الفءج ومل ينزل؟ فمال :إذا أدخله وجل الهسل واملهء والععس.
قــال :ســللته عــن
 165ـ علــي بــن إبـءاهيم عــن أبيــه عــن ابــن أيب عمــو عــن محــاد عــن احللــن عــن أيب ـ عبــع
بـذلك فمـال لـه أبـوه

الءجل يطلق املءعة وقع مس كل دي منها إال أنه مل اامعها أاا ععس؟ فمـال :ابتلـى أبـو جعفـء
 :إذا أأللق وأرخى سرتا وجل املهء والععس.
علي بن احلس
قـال :سـللته
 166ـ أبو علي األدعءي عن د بن عبع اجلبار عن فوان بن إسااا بن عمار عـن أيب احلسـن
عــن الءجــل يتــزوج املـءأس فيــعخل هبــا ويهلــق اباب ويءخــي سـرتا عليهــا ويــزعم انــه مل ميســها وتوــعقه هــي بــذلك ،عليهــا عــعس؟
قال :ال ،قلغ :فانه دي دون دي ؟! قال :إذا خءج املا اعتعو يع إذا كاا ملمون عقا.
 167ـ ععس من أ ـاابنا عـن سـهل بـن زايد عـن ابـن إلبـوب عـن ابـن رائب عـن أيب ـ بوـو قـال :قلـغ أليب عبـع
 :الءجــل يتــزوج امل ـءأس فوخــي عليهــا وعليــه الســرت ويهلــق البــاب ث يطلمهــا فتســلل امل ـءأس هــل أ ك فنمــول :مــا أ ين،
ويسـلل هـو هـل أتيتهـا فيمـول :مل آ ــا فمـال :ال يوـعقان ،وذلـك اهنـا تءيـعان تــعفا العـعس عـن نفسـها ،ويءيـع هـو أن يــعفا
املهء يع إذا كاا متهم .
 168ـ عـعس مـن أ ـاابنا عـن سـهل بـن زايد وعلـى بـن إبـءاهيم عـن أبيـه عـن ابـن أيب عمـو وعـن عبـع الكـءمي عـن أيب
قال :سللته عن الءجـل إذا طلـق امءأتـه ومل يـعخل هبـا؟ فمـال :قـع ابنـغ منـه وتـزوج ان دـاعغ
بوو عن أيب عبع
من ساعتها.
 169ـ علي بن إبءاهيم عن أبيه عن ابن أيب عمـو عـن محـاد عـن احللـن عـن أيب ـ عبـع
امءأته قبل ان يعخل هبا فليس عليها ععس تتزوج من
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قـال :إذا طلـق الءجـل

ساعتها ان داعغ وتبينها تطليمة واوعس ،وان كان فء اا مهءا فلها نوة ما فء .
 171ـ أبو علي األدعءي عن د بن عبع اجلبار وأبو العبـاس د بـن جعفـء الـءزاز عـن أيـوب بـن نـول ومحيـع بـن زايد
قـال :إذا طلـق الءجـل امءأتـه قبـل
عن ابن ساعة ليعا عـن ـفوان عـن ابـن مسـكان عـن أيب بوـو عـن أيب عبـع
ان يــعخل هبــا فمــع ابنــغ منــه ،وتتــزوج ان دــا و مــن ســاعتها ،وان كــان فــء اــا مه ـءا فلهــا نوــة املهــء ،وان مل يكــن
فء اا مهءا فليمتعها.
يف رجــل طلــق امءأتــه قبــل ان
 171ـ عل ـي عــن أبيــه عــن ابــن أيب عمــو عــن محــاد عــن احللــن عــن أيب عبــع
يــعخل هبــا؟ قــال :عليــه نوــة املهــء ان كــان فــء اــا دــي ا ،وان مل يكــن فــء اــا فليمتعهــا علــى نحــو مــا ميتــا م لهــا مــن
النسا .
 172ـ د بن حي عن أمحع بن د عن علي بن احلكـم عـن علـي بـن أيب ـ محـزس عـن أيب بوـو قـال :سـللغ أاب عبـع
عن رجل طلق امءأته قبل ان يـعخل هبـا؟ قـال :عليـه نوـة املهـء ان كـان فـء اـا ،وان مل يكـن فـء اـا دـي ا
فليمتعها على نحو ما ميتا به م لها من النسا .
 173ـ يف جمما البيان «فمتعوهن» قال ابـن عبـاس :هـذا إذا مل يكـن سـى اـا مهـءا ،فـاذا فـء اـا ـعاقا فلهـا نوـفه
واتية إلمولة عنعا على الذ مل يسم اا مهء فتجل اا املتعة.
وال تستاق املتعة ،وهو املءوي عن أعمتنا
فجاعـه رجـل فمـال :ان قلـغ :يـوو أتـزوج
 174ـ عن وبيل ابن بغ قال كنـغ قاعـعا عنـع علـي بـن احلسـ
ف نة فهي طالق قال :اذهل فتزوجها فان تعاىل بعأ النكال قبل الط ا وقء هذه اتية.
 175ـ يف الكــايف علــي بــن إبـءاهيم عــن أبيــه ود بــن حيـ عــن أمحــع بــن د ليعــا عــن ابــن أيب عمــو عــن محــاد عــن
َ ُّ َ ذ ُّ ذ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
زك قلـغ :كـم أوـل
 :يا أيها اه ُِّ ِإنا أحللنا لك أزواج
قال :سللته عن قـول
احللن عن أيب عبع
له من النسا ؟ قال :ما دا من دي .
 176ـ ععس من أ اابنا عن سهل بن زايد عن ابن أيب رءان عن عبع الكءمي
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ـ ابن عمءو عن أيب بكء احللءمي عن أيب جعفء

يف قوله

َ

لنبيه

ذ ُّ ذ َ ْ َ ْ َ َ
 :يا َأ ُّي َ
زُّ إِنزا أحللنزا لزك
اه
زا
ه
ِ

أ ْز َ
واج َك كم أول له من النسا ؟ قال :ما دا من دي .
 177ـ علي بن إبءاهيم عن أبيه ود بن حي عن أمحع بن د ليعا عن ابن أيب عمـو عـن محـاد عـن احللـن عـن أيب
ذ ْ َ
َ ُّ َ َ ر ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ذ َ
ْ
واج فمـال :لءسـول
عبع
ُيل لزك النسزاء ِمزن دعزد وال أن تبزدَ بِ ِهزن ِمزن أز ٍ
قال :قلغ :قولـه :ال ِ

ان ينكح ما دا من بناو عمه وبناو عماته وبنـاو خالـه وبنـاو خاالتـه ،وأزواجـه الـ هـاجءن معـه ،وأوـل لـه
فلما لهو رسول فـ يوـلح نكـال
أن ينكح من عء امل من بهو مهء وهي اابة ،وال ل اابة إال لءسول
َ ْ ََ ُ ْ َ ْ َ ََ ْ َْ
ذ
َ
إال مبهء ،وذلك مع قوله تعاىل وامرأة مث ِمنة إِن وهبت نفسها لِلن ِ ُِّ .
 178ـ ععس من أ اابنا عن سهل بن زايد عن ابـن أيب رـءان عـن عبـع الكـءمي بـن عمـءو عـن أيب بكـء احللـءمي عـن
َ ُّ

َ َْ َ

َ

َ ْ َ َ
َ ذ ُّ ذ ْ
زك كـم أوـل لـه مـن النسـا ؟ قـال :مـا
ُّ ِإنا أحللنا لك أزواج
لنبيـه
يف قولـه
أيب جعفـء
 :يا أيها اه ِ
َ
َ ْ
ذ
ام َرأة ُم ْثمنَزة إ ْن َو َهبَ ْ
زت َن ْف َ
لن ر
وامـا لهـو
زُّ فمـال :ال ـل اابـة إال لءسـول
ل
زها
س
دا مـن دـي  .قلـغ :و
ِ
ِ ِ
ِ
رسول ف يولح نكال إال مبهء.

 179ـ أبـو علـي األدـعءي عـن د بـن عبـع اجلبـار عـن ـفوان ود بـن إساعيـل عـن الفلـل بـن دـاذان عـن ـفوان
عــن املـءأس ـل نفســها للءجــل ينكاهــا
ود بـن ســنان ليعــا عـن ابــن مســكان عـن احللــن قــال :ســللغ أاب عبـع
فاما لهوه ف يولح هذا و يعوضها دـي ا يمـعو إليهـا قبـل أن يـعخل هبـا قـل
بهو مهء؟ فمال :امنا كان هذا للنن
أو ك ء ،ولو ثوب أو درهم وقال :ازى العرهم.
 181ـ عـعس مـن أ ـاابنا عـن سـهل بــن زايد عـن أمحـع بـن د بـن أيب نوـء عـن داود بـن سـءوان عـن زرارس عــن أيب
َ ْ
ذ
ام َرأَة ُم ْثمنَة إ ْن َو َهبَ ْ
ت َن ْف َ
لن ر
ُّ فمال :ال ل اابة إال لءسـول
ل
ها
س
 :و
قال :سللته عن قول
جعفء
ِ
ِ
ِ
ِ
وأما ألوه ف يولح نكال إال مبهء.
 181ـ د بن حي عن أمحع بن د عن د بن إساعيل عن د بن
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الفلل عن أيب الوـبال الكنـاين عـن أيب عبـع

قـال :ال ـل اابـة إال لءسـول

إال مبهء.
 182ـ علـي بـن إبـءاهيم عـن أبيـه عـن بعـم أ ـاابه عـن عبـع
نفسها لءجل ووهبها له وليها؟ فمال :ال امنا كان ذلك لءسول

وامـا ألـوه فـ يوـلح نكـال

يف امـءأس وهبـغ
بـن سـنان عـن أيب ـ عبـع
وليس لهوه إال ان يعوضها دي ا قل أو ك ء.

 183ـ ععس من أ اابنا عن أمحـع بـن د عـن أيب الماسـم الكـويف عـن عبـع بـن املهـوس عـن رجـل عـن أيب عبـع
يف امءأس وهبغ نفسها لءجل من املسلم ؟ قال :إن عوضها كان ذلك مستميما.
قـال :جـا و
 184ـ علي بـن إبـءاهيم عـن أبيـه عـن ابـن إلبـوب عـن ابـن رائب عـن د بـن قـيس عـن أيب جعفـء
فـعخلغ عليــه وهـو يف منـزل وفوــة واملـءأس متلبسـة متمشــطة فـعخلغ علـى رســول
امـءأس مـن األنوــار إىل رسـول
فمالــغ :اي رس ــول إن امل ـءأس ال ختطــل الــزوج واا ام ـءأس أمي ( )1ال زوج ح منــذ دهــء وال ولــع ،فهــل ل ــك مــن
خـوا ودعـا اــا ،ث قــال :اي أخــغ األنوــار
واجـة ،فــان تــك فمــع وهبـغ نفســي لــك ان قبلتــين ،فمـال اــا رســول
ج ـزاكم عــن رســول خ ـوا فمــع نوــءين رجــالكم ورألبــغ يف نســا كم ،فمالــغ اــا وفوــة :مــا أقــل ويــا ك وأج ـءاك
 :كفي عنها اي وفوة فاهنا خو منـك رألبـغ يف رسـول فلمتيهـا وعبتيهـا ث
واهنمك للءجال! ( )2فمال رسول
قال للمءأس :انوـء يف رمحـك فمـع أوجـل لـك اجلنـة لءألبتـك يف وتعءضـك حملبـذ وسـءوري ،وسـيلتيك أمـءى ان دـا
َ ْ ََ ُ ْ َ ْ َ ََ ْ َْ
َ َ َ
ذ ر ْ َ َ
ْ ُ
زُّ أَ ْن ي َ ْسزتَنْب َ
َ
ذ
ُّ
ون
د
زن
م
زك
ل
زة
ر
ل
خا
ها
ح
اه
راد
أ
ن
إ
زُّ
لن
ل
زها
س
ف
 :وامرأة مث ِمنة ِإن وهبت ن
 ،فـانزل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ال ْ ُم ْثمن َ
هبة املءأس نفسها لءسول وال حيل ذلك لهوه.
ني قال :فلول
ِِ
َ

َ ْ
ذ
ام َرأة ُم ْثمنَزة إ ْن َو َهبَ ْ
زت َن ْف َ
لن ر
زُّ فانـه كـان سـبل نزواـا ان امـءأس مـن
ل
زها
س
 185ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم و
ِ
ِ ِ
ِ
وقع ي غ وتزينغ فمالغ :
األنوار أتغ رسول
__________________
( )1األمي من النسا  :الذ ال زوج اا بكءا كانغ أو ثيبا.
( )2النهمة :احلاجة وبلوم اامة والشهوس يف الشي وهو مفهوو بكذا :مولا.
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اي رســول

هــل لــك يف واجــة فمــع وهبــغ نفســي لــك؟ فمالــغ اــا عاعشــة :قباــك

مــا أهنمــك للءجــال! فمــال اــا

 :مــه اي عاعشــة فاهنــا رألبــغ يف رســول إذ زهــعتن فيــه .ث قــال :رمحــك ورمحكــم اي معادــء األنوــار
رســول
َ
ْ
َ ْ َ ْ َ
زرأة ُمث ِمنززة إِن
 :وامز
 ،فــلنزل
ينوـءين رجــالكم وتءألــل يف نســاؤكم ارجعــي رمحــك فــان انتةــء أمــء
ْ
ُْ
ذ ر ْ َ َ ذ ُّ َ ْ َ ْ َ ْ
َ َ َ ْ ُ
َ
َ
ََ ْ َْ َ
.
ون المث ِم ِنني ف ل اابة إال لءسول
َوهبت نفسها لِلن ُِّ إِن أراد اه ُِّ أن يستن ِ
بحها خالِرة لك ِمن د ِ
خبمـس عشـءس
قـال :تـزوج رسـول
 186ـ يف كتـاب اخلوـال عـن أيب عبـع جعفـء بـن د الوـادا
امءأس ،ودخل ب ثة عشء منهن ،وقبم عـن تسـا ،فامـا اللتـان مل يـعخل هبمـا فعمـءس والشـنبا ( )1وامـا الـ ث عشـءس الـ
ذ
َو َهبَ ْ
ت َن ْف َ
لن ر
زُّ خولـة بنـغ وكـيم السـلمي ،وقـع تمـعو هـذا احلـعيا
ل
زها
س
دخل هبن فلوان خعاة إىل قوله :والـ
ِ
ِ
بتمامه يف هذه السورس.

 187ـ يف جممــا البيــان وقيــل :اهنــا ملــا وهبــغ نفســها للنــن قالــغ عاعشــة :مــا ابل النســا يبــذلن أنفســهن ب ـ مهــء؟
 :وانـك ان أطعـغ سـار يف
فنزلغ االية ،فمالغ عاعشة :ما ارى تعاىل إال يسار يف هواك ،فمـال رسـول
هواك.
 188ـ واختلــة يف انــه هــل كانــغ عنــع النــن امـءأس وهبــغ نفســها لـه أو ال؟ فميــل انــه مل تكــن ،وقيــل :بــل كانــغ إىل
.
قوله :وقيل هي امءأس من ب أسع يمال اا أو دءيك بنغ جابء عن علي بن احلس
وكان له سـءيتان يمسـم امـا مـا أزواجـه ماريـة المبطيـة
 189ـ يف كتاب اخلوال يف احلعيا املتمعو عن الوادا
ورحيانة اخلنعفية.
 191ـ يف الكــايف علــي بــن إبـءاهيم عــن أبيــه ود بــن حيـ عــن أمحــع بــن د ليعــا عــن ابــن أيب عمــو عــن محــاد عــن
َْ َ
ُْ
َ ْ َ ُ ْ
ُ
ك َم ْن ت َ ُ
شزاء قـال :مـن آوى
شاء ِمن ُه ذن َوتث ِوي ِإْل
قال :قلـغ :أرأيـغ قولـه :ت ْر ِي من ت
احللن عن أيب عبع
فمع نكح ومن أرجى فلم ينكح ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة هنا.
__________________
( )1قع مء اخت ف النسخ يف اللفةة.
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َ

 191ـ يف تفســو علــي بــن إب ـءاهيم ث أنــزل

ذ ُّ ُ ْ
هــذه االيــة وهــي آيــة التخيــو فمــال :يززا َأ ُّي َ
ززُّ قززل
اه
ززا
ه
ِ

ْ
واج َك إىل قولـه اجـءا عةيمـا فمامـغ أو سـلمة أول مـن قامـغ فمالـغ :قـع اخـرتو ورسـوله فممـن كلهـن فعانمنـه
ِْلز ِ
َْ َ
ُْ
َ ْ َ ُ ْ
ُ
ك َم ْن ت َ ُ
شاء فمـال الوـادا  :مـن آوى فمـع
شاء ِمن ُه ذن َوتث ِوي إِْل
 :ت ْر ِي من ت
وقلن م ـل ذلـك ،فـانزل
ذ ُّ ُ ْ
َ
َ َُّ
 :تُ ْر ِي َم ْن ت ُ
زُّ قزل
شزاء ِمزنْ ُه ذن مـا هـذه االيـة قولـه
نكح ومن أرجى فمع طلق ،وقوله
 :يزا أيهزا اه ِ
َ
َ
َ ْ
َ
ْ
واجك إىل قوله :أجرا ع ِظيما وقع أخءو عنها يف التللية وقع كتبنا ذلك فيما تمعو.
ِْلز ِ
َ
َ
َ
ْ َ
ُْ
ُ ْ
ُ
زك َم ْ
زن ت ُ
شزاء قـال أبـو جعفـء وأبـو عبـع
شاء ِمن ُه ذن َوتث ِوي إِْل
 192ـ يف جمما البيان ت ْر ِي َم ْن ت

مـن

أرجى مل ينكح ومن آوى فمع نكح.
 193ـ يف الكــايف عــعس مــن أ ــاابنا عــن ســهل بــن زايد عــن ابــن أيب رـءان عــن عبــع الكــءمي بــن عمــءو عــن أيب بكــء
ُّ َ

َ
َ
ك النر ُ
ساء ِم ْن َد ْع ُد فمـال :امنـا عـ بـه ال حيـل لـك النسـا
ُيل ل
يف قـول
احللءمي عـن أيب جعفـء
 :ال ِ
َ
ُ
ُ ُ
َ ُ ُ
َ ُ ُ
ُ ُ
ُ ُ
ُ ر َ ْ َ ُ
ك ْم إىل
ت َعليْك ْم أ ذمهاتك ْم َو َبناتك ْم َوأخواتك ْم َوع ذماتك ْم َوخزاالت
الذ وءو عليك يف هذه االيـة :حرم
آخءها ولو كان األمء كما يمولون كان قع أول لكم ما مل حيل له ،الن أوعكم يستبعل كلما أراد ،ولكـن األمـء لـيس كمـا

ان ينكح من النسا ما أراد إال ما وءو يف هذه االية يف سورس النسا .
أول لنبيه
يمولون ان
 194ـ علي بن إبءاهيم عن أبيه ود بن حي عن أمحع بن د ليعا عن ابن أيب عمـو عـن محـاد عـن احللـن عـن أيب
َ ُّ َ َ ر
زن َد ْع ُ
ساء م ْ
زد قـال امنـا عـ بـه النسـا الـ وـءو عليـه
قال سللته عن قول
عبع
ُيل لك الن ُ ِ
 :ال ِ
َ
ُ
ُ ر َ ْ َ َْ ُ ْ ذ ُ ُ ْ ََ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ
ك ْم إىل آخء االية ولو كان األمء كما يمولون كان قـع
يف هذه االية :حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخوات
أول لكم ما مل حيل له .ان أوعكم يستبعل كلما أراد ولكن ليس األمء كما يمولون ان
من النسا إال ما وءو عليه يف هذه االية الذ يف النسا .
 195ـ ععس من أ اابنا عن سهل بن زايد عن ابن أيب رءان عن عا م بن محيع

294

أوـل لنبيـه

مـا أراد

عن أيب بوو قال :سللغ أاب عبع

عـن قـول

َْ ََ ذَ
َ ُّ َ َ
ك النر ُ ْ َ ْ ُ
زن م ْ
زن
ُيل ل
ساء ِمن دعد َوال أن تبزدَ بِ ِه ذ ِ
 :ال ِ

َ َ
ذ
َ َ
َْ
واج َول ْو أ ْع َعبَ َك ُح ْسنُ ُه ذن إِال ما َملب ْت يَ ِمينُ َك فمال :أراكم وأنتم تزعمون انه حيل لكم ما مل حيـل لءسـول
أز ٍ
َ ُّ َ َ
ك النر ُ
ساء ِم ْن َد ْع ُد الـذي وـءو عليـك
ُيل ل
وقع أول تعاىل لءسول ان يتزوج من النسا ما دا  ،امنـا قـال :ال ِ
ُ ر َ ْ َ َْ ُ ْ ُذ ُ ُ ْ ََ ُ ُ
ْ
قوله :حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إىل آخء االية.

 196ـ أمحع بن د العا ي عن علي بن احلسن بن الفلال عن علي بـن أسـباا عـن عمـه يعمـوب بـن سـامل عـن أيب
َ ُّ َ َ ر
زن َد ْع ُ
ساء م ْ
زد فمـال :إمنـا مل حيـل لـه
قال :قلغ له :أرأيـغ قـول
بوو عن أيب عبع
ُيل لك الن ُ ِ
ال ِ
ُ
َ
ُ ر َ ْ َ ْ ُ ْ ذ ُ ُ ْ ََ ُ ُ
ك ْم يف هـذه االيـة كلهـا ،ولـو كـان األمـء كمـا
النسا الـذ وـءو عليـه يف هـذه االيـة حرمت عليكم أمهاتكم وبنات
يمولون لكـان قـع أوـل لكـم مـا مل حيـل لـه هـو الن أوـعكم يسـتبعل كلمـا أراد ولكـن لـيس األمـء كمـا يمولـون أواديـا آل
أوــل لنبيــه

ان يــنكح مــن النســا مــا أراد إال مــا وــءو

عليــه يف ســورس

د خ ـ ف أواديــا النــاس ،إن
النسا يف هذه االية.
َ
َ
 197ـ يف جمما البيانَ :ول ْو أ ْع َعبَ َك ُح ْسنُ ُه َن يع أن أعجبك وسن مـا وـءو عليـك مـن للـتهن ومل حيللـن لـك
.
وهو املءوي عن أيب عبع
 198ـ يف أ ـول الكـايف د بـن احلسـن وعلـى بـن د عـن سـهل عـن د بـن سـليمان عـن هـارون بـن اجلهـم عـن د
 :اي أخـي ان أو ـيك
قـال للاسـ
يمول :ملا اوتلء احلسـن بـن علـي
بن مسلم قال :سعغ أاب جعفء
،
ألوـعث بـه عهـعا ،ث ا ـءفين إىل أمـي فاطمـة
بو ية فاوفةها فاذا اا مغ فهي ين ث وجهين إىل رسـول
وعـعاو ا
ث ردين فادفين يف البميا ،واعلم انه سيويبين من احلموا ما يعلم الناس من نيعها وعـعاو ا ت ولءسـوله
الـذي كـان يوـلي فيــه
وضـا علـى سـءيءه وانطلـق بـه إىل موـلى رســول
لنـا أهـل البيـغ ،فلمـا قــبم احلسـن
فلم ــا ان ــلى علي ــه مح ــل فادخ ــل املس ــجع فلم ــا أوق ــة عل ــى ق ــرب رس ــول
عل ــى اجلن ــاعز فو ــلى عل ــى احلس ــن
بلغ عاعشة اخلرب ،وقيل اا :اهنم قع أقبلوا ابحلسن بن علي
بهل بسءج ـ فكانغ أول امءأس ركبغ يف
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ليعفنوه ما رسول

فخءجـغ مبـادرس علـى

اوس و سءجا ـ فوقفغ وقالغ :نحوا ابنكم عن بيذ فانه ال يـعفن فيـه دـي وال يهتـك علـى رسـول

وجابـه ،فمـال اـا

وأدخلــغ بيتــه مــن ال حيــل رســول
احلسـ بــن علــي  :قــعميا هتكــغ أنــغ وأبــوك وجــاب رســول
قءبه ،وان سـاعلك عـن ذلـك اي عاعشـة إن أخـى أمـءن ان أقءبـه مـن أبيـه رسـول لياـعث بـه عهـعا واعلمـي ان أخـى
سرته ،الن تبارك وتعـاىل يمـول :يزا
أعلم الناس ابت ورسوله ،وأعلم بتلويل كتابه من أن يهتك على رسول

َ ُّ َ ذ
َْ ُ ُ ُُ َ ذ ر ذ َْ َُْ َ َ ُ
ُ
َ
ْ
َ
الءجـال بهـو اذنـه ،وقـع
اَّلين آمنوا ال تدخلوا ديوت اه ُِّ إِال أن يثَن لكم وقع أدخلغ بيـغ رسـول
أيها ِ
َ
َ
ذ
َ
َ
ُّ
َ
ْ َ ُ
ين َ
َ
اَّل َ
ك ْم ف ْو َق َص ْو ِت ذ
اه ر
ُّ ولعمـءي لمـع ضـءبغ أنـغ ألبيـك وفاروقـه
آمنُوا ال ت ْرف ُعوا أصوات
قـال
يا أيها ِ
ِ
َ
ُ
ذ
َ
َ
ذ
َ ُ ُّ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ُ
ـلى عليـه أو ِِزك
هلل
عنع اذن رسول املعاول ،وقال
 :إِن ِ
زوَ ا ِ
اَّلين يَضون أصواتهم ِعند رس ِ
ذ َ َْ َ َ ُ ُُ َُ ْ ذْ
بمءهبما منه األذى ،وما رعيـا
لتقوى ولعمءي لمع أدخل أبوك وفاروقه على رسول
ِ
اَّلين امتحن اهلل قلوبهم ل ِ

مــن ومــه مــا أمءمهــا بــه علــى لســان رســول  ،ان وــءو مــن املـ من أمـوا مــا وــءو مــنهم أويــا  ،و اي عاعشــة لــو
() 1
لعلمغ انه سـيعفن وان رألـم معطسـك
جاعزا فيما بيننا وب
كان هذا الذي كءهتيه من دفن احلسن عنع أبيه
واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
علـى أخيـه احلسـن بـن
 199ـ يف أماح ديخ الطاعفة ابسناده إىل ابن عباس قـال :دخـل احلسـ بـن علـي
يف مءضه الذي تويف فيه فمال :كية جتـعك اي أخـى؟ قـال :أجـعن يف أول يـوو مـن أايو االخـءس وآخـء يـوو مـن
علي
فــان أوــق بـه وبيتــه ـن ادخــل بيتــه بهـو اذنــه وال كتـاب جــا هم مــن
أايو الـعنيا إىل قولــه :وان تـعفنين مــا رسـول
َ
َ
ُّ َ ذ
َْ ُ ُ ُُ َ ذ ر ذ ْ َُْ َ َ ُ
ين َ
اَّل َ
ك ْم فـو
آمنُوا ال تدخلوا ديوت اه ُِّ ِإال أن يثَن ل
بععه ،قال فيما انزل على نبيـه
يف كتابـه :يا أيها ِ
مــا اذن اــم يف الــعخول عليــه يف ويوتــه بهــو اذنــه ،وال جــا هم االذن يف ذلــك مــن بعــع وفاتــه ،ونحــن م ـلذون ا ــا يف
منـك والـءوم املاسـة مـن رسـول
التوءف فيما ورثناه من بععه ،فان أنغ أللبك األمء فلنشعك ابلمءابة الـذ قـءب
ان ءيق يف إلجمة من دو و نلمى

__________________
( )1املعطس ـ كممعع ـ :األنة.
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رسول

فنختوم إليه وتربه مبا كان من الناس إلينا بععه ث قبم

واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
قــال :كــان جربعيــل إذا أتــى النــن

 211ـ يف كتــاب علــل الشـءاعا ابســناده إىل عمــءو بــن ليــا عــن أيب عبــع
قعع ب يعيه قععس العبع ،وكان ال يعخل و يستلذنه.
َ
ذ
ذ
َ
ُ
َ
َ ُّ
َْ ُ ُُ َ
ْ ُْ َ ُ
ُ
َ
َ
كمْ
َ
ذ
ر
اَّلين آمنوا ال تدخلوا ديوت اه ُِّ إِال أن يثَن ل
 211ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم واما قولـه
 :يا أيها ِ

بزينـل بنـغ جاـش وكـان حيبهـا فـلومل ودعـا أ ـاابه فكـان أ ـاابه إذا أكلـوا حيبـون ان
فانه ملا ان تزوج رسـول
َ
ذ
ُ
ُّ
َ
َ ْ ُ
يزن َ
َ
اَّل َ
آمنُزوا ال تزدخلوا ُديُزوت
 ،وكان حيل ان خيلـو مـا زينـل فـانزل
يتاعثوا عنع رسول
 :يا أيها ِ
َ
ذ
َ
َ
َ
ْ ُْ َ ُ
ذ ر ذ َْ َُْ َ ُ
ك ْم إىل قوله تعـاىل منْ
ْ
 :إِال أن يثَن ل
اه ُِّ إِال أن يثَن لكم وذلك اهنم كانوا يعخلون ب اذن ،فمال
ِ
َورا ِء ِحعا ٍ .

وعنــعه ميمونــة فاقبــل ابــن أو
 212ـ يف جوامــا اجلــاما وعــن أو ســلمة رضــى عنهــا قالــغ :كنــغ عنــع النــن
مكتوو وذلك بعع ان أمءا ابحلجـاب فمـال :اوتجبـا فملنـا :اي رسـول ألـيس أعمـى ال يبوـءا؟ فمـال :أفعميـا وان أنتمـا
ألستما تبوءانه؟.
وروى ان بعلهم قال أتنهـى ان نكلـم بنـاو عمنـا إال مـن ورا وجـاب لـ ن مـاو د ال تـزوجن عاعشـة؟ وعـن مماتـل
َ َ ُ ْ َْ ُُْ َُ َ
هلل إىل آخء االية.
ا
وَ
هو طلاة بن عبيع فنزلغَ :وما اكن لكم أن تثَوا رس
ِ
بزينل بنغ جاـش وأو مل عليهـا ،قـال انـس :أو مل
 214ـ يف جمما البيان ونزلغ آية احلجاب ملا ب رسول
ان ادعـوا
عليهــا بتمــء وســويق وذبــح دــاس وبع ــغ إليــه أمــي أو ســليم حبــيس يف تــور ( )1مــن وجــارس فــلمءن رســول
الواابة إىل الطعاو فععو م فجعـل المـوو اي ـون واكلـون وخيءجـون ،ث اـي المـوو فيـلكلون وخيءجـون قلـغ :اي نـن
قع دعوو و ما أجع أوعا أدعوه فمال :ارفعوا طعامكم
__________________
( )1احليس :متء خيلط بسمن وأقط فيعجن ويعلك دعيعا و ميتزج ث ينعر نواه والتور :إا
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هو.

فءفعوا وخءج الموو وبمي ث ثة نفـء يتاـعثون يف البيـغ ،فلطـالوا املكـا فمـاو

وقمـغ معـه لكـي خيءجـوا فمشـى وـ

َ
بلغ وجءس عاعشة ث ن اهنم قع خءجوا فءجا ورجعغ معه ،فاذا هم جلوس مكاهنم فنزلغ االية ونزل قولـهَ :ومزا اكن
َ ُ ْ َْ ُُْ َُ َ
هلل إىل آخـء االيـة يف رجـل مـن الوـاابة قـال :لـ ن قـبم رسـول النكاـن عاعشـة بنـغ أيب
لكم أن تثَوا رسزوَ ا ِ

بكء عن ابن عباس ،قال مماتل :وهو طلاة بن عبيع

وقيل :ان رجل قال :أينكح د نسـا ا وال نـنكح نسـاعه و

ل ن ماو لنكانا نسا ه وكان أوعمها يءيع عاعشة واالخء يءيع أو سلمة عن أيب محزس ال ماح.

َ َ ُ ْ َْ ُُْ َُ َ
حوا أَ ْز َ
وَ اهلل َوال أَ ْن َتنْب ُ
واج ُُ منْ
َ :وما اكن لكم أن تثَوا رس
 238ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم واما قولـه
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ ْ ََ ذ
ُ ْ َ َْ
َ
ُّ أ ْوى بال ُم ْثمن َ
ني م ْن أن ُفسهمْ
ذ
ُّ
ِ ِِ ِ
دع ِدهِ أبدا إِن َ ِلكم اكن ِعند ا ِ
ِ ِ
هلل ع ِظيما فانه كان سبل نزواا انه ملا أنـزل  :اه ِ
ََْ ُ ُ ُذ ُ
هات ُه ْم ووءو نسـا النـن علـى املسـلم أللـل طلاـة فمـال :حيـءو د علينـا نسـا ه ويتـزوج هـو نسـا ا!
وأزواجُ أم
َ
َ :ومززا اكن
دا لنءكلــن ب ـ خ خيــل نســاعه كمــا ركــم ب ـ خ خيــل نســا ا ،فــلنزل
لـ ن أمــاو
َ
َ
َ
َ ُ ْ َْ ُُْ َُ َ
َ ْ َْ ُ ْ َ ُ ْ َْ َ ذ
ُ ْ َ َْ
هلل َع ِظيما .
ا
د
ن
ع
اكن
م
ك
ل
َ
ن
إ
دا
ب
أ
ه
د
ع
د
ن
م
ُ
واج
ز
أ
وا
ح
ب
ن
ت
ن
أ
ال
و
هلل
ا
وَ
لكم أن تثَوا رس
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ

 216ـ يف أ ول الكايف احلس بن د عن معلى بن د عن أمحـع بـن النلـء عـن د بـن مـءوان رفعـه إلـيهم يف قـول
َ

َ

ُ

َ ذ

َ

َ

َ َ

ُ

َ ُ ْ ْ ُْ َُ
ين آَ ْوا ُموىس ف َ ذ
َّبأ ُه ُ
َّل َ
اهلل ِم ذما قالوا .
هلل يف عل ٍّي واالعمة اك ِ
َ :وما اكن لكم أن تثَوا رسوَ ا ِ
 217ـ يف الكايف د بن حي عن أمحع بن د عن علي بن احلكم عن الع بن رزين عن د بـن مسـلم عـن أوـعمها
َ َ ُ ْ َْ ُ ُْ َُ َ
َْ
هلل َوال أن
ا
زوَ
َ :وما اكن لكزم أن تزثَوا رس
لمـول
أنه قال :لو مل حيءو على النـاس أزواج النـن
ِ
َ َ
حوا أَ ْز َ
لمول تبارك وتعـاىلَ :وال َتنْب ُ
َتنْب ُ
واج ُُ م ْن َد ْعده أَبَ
ك َ
زح
حزوا مزا ن
احلس
و
احلسن
على
وءو
دا
ِ
ِِ
ِ
ِ

ُ ُ
ك ْم ِم َن النرسا ِء وال يولح للءجل ان ينكح امءأس جعه.
آباؤ
 218ـ علي بن إبءاهيم عن أبيه عن ابن أيب عمو عن عمء بن أذينة قال :وعثين
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 :تــزوج امـءأس مــن بـ عــامء بــن عوــعة فمــال اــا

ســعع بــن أيب عــءوس عــن قتــادس عــن احلســن البوــءي ان رســول

جبمااـا،
سناس ( )1وكانغ من ألل أهل زماهنا ،فلما نةءو إليها عاعشـة ووفوـة قالتـا :لتهلبنـا هـذه علـى رسـول
تناوا ــا بيــعه فمال ــغ :أع ــوذ ابت
وء ــا ،فلمــا دخلــغ علــى رس ــول
فمالتــا اــا :ال يــءى منــك رس ــول
امـءأس مـن كنـعس بنـغ أيب اجلـون فلمـا مـاو
فانمبلغ يع رسـول عنهـا فطلمهـا وأحلمهـا أبهلهـا ،وتـزوج رسـول
أبهلهـا قبـل أن يـعخل
إبءاهيم ابن رسول ابن ماريـة المبطيـة قالـغ :لـو كـان نبيـا مـا مـاو ابنـه فلحلمهـا رسـول
هبــا ،فلمــا قــبم رســول ووىل النــاس أبــو بكــء أتتــه العامءيــة والكنعيــة وقــع خطبتــا فــاجتما أبــو بكــء وعمــء وقــاال امــا:
اختار ان د تما احلجاب وان د تما البـاه ،فاختـار البـاه فتزوجتـا فجـذو أوـع الـزوج وجـن االخـء ،قـال عمـء بـن أذينـة:
عـن دـي إال وقـع عوـى فيـه
أنـه قـال :مـا هنـى
فاعثغ هبذا احلعيا زرارس والفليل فـءواي عـن أيب جعفـء
من بععه ،وذكـء هـات العامءيـة والكنعيـة ،ث قـال أبـو جعفـء  :لـو سـللتم عـن
و لمع نكاوا أزواج رسول
أعةم وءمة من آابعهم.
رجل تزوج امءأس فطلمها قبل ان يعخل هبا أ ل البنه؟ لمالوا :ال ،فءسول
 219ـ د بن حي عن أمحع بن د عن علي بن احلكم عن موسى بن بكء عـن زرارس بـن أعـ عـن أيب جعفـء
يف احلءمــة م ــل

نحــوه ،وقــال يف وعي ــه :وهــم يســتالون أن يتزوج ـوا أمهــا م ان كــانوا م ـ من  ،وان أزواج رســول
أمها م.
تــويف عــن أربــا نســوس :أمامــة وأمهــا زينــل بنــغ النــن
 211ـ يف كتــاب املناقــل البــن دــهء آدــوب ان عليــا
 ،وأسا بنغ عميس ،وليلى التميميـة ،وأو البنـ الك بيـة ،ومل يتـزوجن بعـعه ،وخطـل املهـوس بـن نوفـل أمامـة ث أبـو
انـه ال اـوز الزواج النـن والو ـي

اايـاج ابـن أيب سـفيان بـن احلـءث فـءوو عـن عل ٍّـي
فلم تتزوج امءأس وال أو ولع هبذه الءواية.
 211ـ يف الكايف ععس من أ اابنا عن أمحع بن د عن د بن إساعيل
__________________
( )1كذا يف النسخ ويف املوعر «س » بعل «سناس».
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أن يتـزوجن بهـوه بعـعه،

عن إبءاهيم بن أيب الب د وحي بن إبءاهيم عن أبيه إبءاهيم عن معاوية بن عمار قال :كنا عنع أيب عبـع

نحـوا مـن

 :إن
وأجلسه إىل جنبه واقبـل عليـه طـوي ث قـال أبـو عبـع
ث ث رج إذ دخل أيب فءول به أبو عبع
 :هــذا ابنــك؟
أليب معاويــة واجــة فلــو خفــتم .فممنــا ليعــا فمــال ح أيب :ارجــا اي معاويــة فءجعــغ فمــال أبــو عبــع
قــال :نعــم وهــو يــزعم أن أهــل املعينــة يوــنعون دــي ا ال حيــل اــم؟ قــال :ومــا هــو؟ قلــغ :إن امل ـءأس المءدــية وااا يــة تءكــل
 :اي ب امـا تمـء المـءآن؟ قلـغ :بلـى .قـال :اقـءأ
وتلا يعها على رأس األسود وذراعها على عنمه فمال أبو عبع
ذ َ َ
ُ َ َ
ْ
َ
زاح َعلززيْ ِه ذن ِِف آبززائِ ِهن وال أبنززائِ ِهن وـ بلــغ ومــا ملكــغ اميـاهنن ث قــال :اي بـ ال أبس أن يــءى
هـذه االيــة ال جنز
اململوك الشعء والساا.
َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ
فمال جـل ذكـءه إ ذن َ
اهلل َو َملئِكتُ يرزلون لَع
 292ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ث ذكء ما فلل نبيه
ِ
َ ُّ

ذ

ُّ

َ

ر

َ

َ
اَّل َ
ذ
اه ر
ين َآمنُوا َصلوا َعليْ ُِ َو َسل ُموا ت ْس ِليما قال لواو عليه تزكية له وثنا عليه و لوس امل عكة مـعوهم
ُّ يا أيها ِ
ِ
له و لوس الناس دعـاعهم لـه والتوـعيق واوقـءار بفلـله ،وقولـه تعـاىل« :وسـلموا تسـليما» يعـ سـلموا لـه ابلواليـة ومبـا جـا
به.

مـا املـلمون يف الفـءا بـ العـرتس واالمـة وـعيا طويـل وفيـه:
 213ـ يف عيون األخبار يف ابب ذكء جملس الءضـا
قالــغ العلمــا  :فــلخربا هــل فســء تعــاىل اال ــطفا يف الكتــاب؟ فمــال الءضــا  :فســء اال ــطفا يف الةــاهء ســوى
ُّ َ َ
َ ُ
 :اما االية السابعة فمولـه تعـاىل :إ ذن َ
اهلل َو َملئِكتَزُ يُ َرزلون َلَع
الباطن يف اث عشء موطنا وموضعا ،إىل قوله
ِ
َ ُّ َ ذ
ُّ
َ
ر َ
اَّل َ
ذ
اه ر
ين َآمنُوا َصلوا َعليْ ُِ َو َسل ُموا ت ْس ِليما وقـع علـم املعانـعون مـنهم انـه ملـا نزلـغ هـذه االيـة قيـل :اي رسـول
ُّ يا أيها ِ
ِ

قع عءفنا التسليم عليك فكيـة الوـلوس عليـك؟ فمـال تمولـون :أللهـم ـل علـى إلمـع وآل إلمـع كمـا ـليغ وابركـغ
على إبءاهيم وآل إبـءاهيم إنـك محيـع جميـع ،فهـل بيـنكم معادـء النـاس يف هـذا خـ ف؟ قـالوا :ال ،قـال املـلمون :هـذا ـا ال
خ ف فيـه أ ـ وعليـه إلـا االمـة فهـل عنـعك يف "اتل" دـي ر أوضـح مـن هـذا يف المـءآن؟ قـال أبـو احلسـن  :نعـم

أخربون عن قول

311

ْ

ْ

َ

ْ

ذ َ
َُْ َ َ
َ ُْ
اط ُم ْسزتَ ِق ٍيم فمـن عـ بمولـه :يـس؟ قالـغ العلمـا  :يـس
يم إِنك ل ِم َن المرسز ِلني لَع َِص ٍ
آن اْل َ ِ
ب ِ
تعـاىل :يس والقر ِ

أعطى إلمعا وآل إلمع من ذلك فلـ ال يبلـغ أوـع
مل يشك فيه أوع ،قال أبو احلسن  :فان
إلمع
مل يسـلم علـى أوـع إال علـى األنبيـا ـلواو علـيهم فمـال تبـارك وتعـاىل:
كنه و ـفه إال مـن عملـه وذلـك أن
َ ُ َ
َ ٌ َ ُ
يم وقـالَ :س ٌ
ني وقـالَ :س ٌ
وح ِف الْعالَم َ
لآ َلَع إبْراه َ
ون ومل يمـل :سـ و
زلآ َلَع ُمزوىس وهزار
ِ ِ
ِ
سلآ لَع ن ٍ ِ

على آل نول ومل يمل س و على آل إبءاهيم ،ومل يمل :س و على آل موسـى وهـارون ،وقـال :سـ و علـى آل ايسـ يعـ
 ،فمال امللمون :قع علمغ أن يف مععن النبوس دءل هذا وبيانه فهذه السابعة.
آل د
واجبـة يف
للمـلمون مـن إلـم اوسـ و ودـءايا الـعين :والوـلوس علـى النـن
 214ـ ويف ابب ما كتبـه الءضـا
كل موطن وعنع العطاس والذابعح وألو ذلك.

 215ـ يف أ ول الكايف أبو علي األدعءي عن د بن عبـع اجلبـار عـن ـفوان ابـن حيـ عـن وسـ بـن زيـع عـن أيب
ومل يوـلوا علـى نبـيهم
 :مـا مـن قـوو اجتمعـوا يف جملـس فلـم يـذكءوا اسـم
قال :قـال رسـول
عبع
إال كان ذلك اولس وسءس ووابال عليهم.
 :والوـلوس

قال :هـذه دـءاعا الـعين إىل أن قـال
 216ـ يف كتاب اخلوال عن األعمش عن جعفء بن د
واجبة يف كل املواطن وعنع العطاس والءايل وألو ذلك.
عن النن وآله
أ ـاابه مـن االربعمـلس ابب ـا يوـلح للمسـلم يف دينـه ودنيـاه :ـلوا علـى
 217ـ وفيـه فيمـا علـم أمـو املـ من
ُّ َ
َ ُ
د وآل د ،فان تعاىل يمبل دعا كم عنع ذكـء د ودعـا كم ووفةكـم إايه إذا قـءأ إ ذن َ
اهلل َو َملئِكتَُ يُ َرزلون
ِ
َ

َ ذ
اه ر
ُّ فولوا عليه يف الولوس كنتم أو يف ألوها.
لَع ِ
قــال :أربعــة أوتـوا ســا اخل عــق :النــن
 218ـ عــن أيب عبــع
أو يسلم عليه إال بلهه ذلك
يولي على النن
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 ،ووــور العـ  ،واجلنــة والنــار ،فمــا مــن عبــع

واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 :إذا أذنــغ

 219ـ يف الكــايف علــي بــن إبـءاهيم عــن محــاد بــن عيســى عــن وءيــز عــن زرارس قــال :قــال أبــو جعفــء
فافوح ابأللة وااا  ،و ل على النن كلما ذكءته أو ذكءه ذاكء يف أذان أو يف ألوه.
كلمـا ذكءتـه أو ذكـءه
أنه قال :و لى على النـن
 221ـ يف من ال حيلءه الفميه وروى زرارس عن أيب جعفء
ذاكء عنعك يف أذان أو ألوه ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 221ـ يف كتــاب ثـواب األعمــال عــن أيب املهـءا قــال :سعــغ أاب احلســن  :يمــول :مــن قــال يف دبـء ــلوس الوــبح
َ ُّ َ ذ
َ ُّ
َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ
ُ
َ
و لوس املهءب قبل أن ي رجليـه أو يكلـم أوـعا :إ ذن َ
َ
لَع ذ
اه ر
اَّليزن آمنزوا صزلوا
اهلل َو َملئِكتُ يرلون
ُّ يا أيهزا ِ
ِ
ِ
َ
ر َ
َعليْ ُِ َو َسل ُموا ت ْس ِليما أللهـم ـل علـى د وذريتـه» قلـى لـه مـلس واجـة سـبع يف الـعنيا وث ثـ يف االخـءس ،قـال:
رمحــة مــن  ،و ــلوس امل عكــة تزكيــة مــنهم لــه،

قلــغ :مــا معـ ــلوس و ــلوس م عكتــه و ــلوس املـ من؟ قــال :ــلوس
و لوس امل من دعا منهم له ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 222ـ يف إردـاد املفيـع ابسـناده إىل أنـس بـن مالـك قـال :قـال رسـول

 :ـلغ امل عكـة علـي وعلـى علـ ٍّي
سبا سن  ،وذلك انه مل يءفا إىل السما دهادس أن ال إله إال وأن إلمعا رسول إال م ومن عل ٍّي.
قـال :ـلغ امل عكـة
 223ـ يف جمما البيان ويف مسنع السيع أيب طالل ااءوي مءفوعا إىل أيب أيـوب عـن النـن
علي وعلى عل ٍّي سبا سن  ،وذلك انه مل يول فيها أوع ألوي وألوه.
وفيهـا :وابلشـهادت تـعخلون اجلنـة وابلوـلوس تنـالون الءمحـة ،فـلك ءوا مـن
 224ـ يف كتاب التوويع خطل لعل ٍّي
ُّ

َ ُّ

َ

ذ

ُّ

َ

ر

َ

ََُ ُ َ َ
َ
اهلل َو َ
الولوس على نبيكم وآله ،إ ذن َ
اَّل َ
ون َلَع ذ
اه ر
ين َآمنُوا َصلوا َعليْ ُِ َو َسل ُموا ت ْس ِليما .
ل
ر
ي
ُ
ت
ك
ئ
ل
م
ُّ يا أيها ِ
ِ
ِ
ِ
 225ـ يف كتاب معاين األخبار وعثنا جعفء بن د بن مسءور قال :وعثنا
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احلس بن د بن عامء قال :وعثنا املعلى بن د البوءي عن د بن لهور الممـى عـن أمحـع بـن وفـص البـزاز الكـويف

ُّ َ َ
َ ُ
 :إ ذن َ
اهلل َو َملئِكتَُ يُ َرزلون َلَع
ِ

عن قـول
عن أبيه عن ابن أيب محزس عن أبيه قال :سللغ أاب عبع
ذ ر َ ُّ َ ذ َ َ ُ َ ُّ َ َ ْ َ َ ر ُ َ
ْ
رمحة ومن امل عكة تزكيـة ،ومـن النـاس
اَّلين آمنوا صلوا علي ُِ وسلموا تس ِليما فمال :الولوس من
اه ُِّ يا أيها ِ
« :ســلموا تســليما» فيمــا ورد عنــه قــال :فملــغ لــه :فكيــة نوــلي علــى د وآلــه؟ قــال :تمولــون:
دعــا  ،وامــا قولــه
ــلواو و ــلواو م عكتــه وأنبياعــه ورســله وليــا خلمــه علــى إلمــع وآل إلمــع عليــه وعلــيهم ورمحــة وبءكاتــه ،قــال:
قلغ :فما ثواب من لى على النن وآله هبذه الولواو؟ قال :اخلءوج من الذنوب و كهي ة يوو ولعته امه.
 226ـ يف الكـايف أبـو علـي األدـعءي عــن احلسـن بـن علـي الكــويف عـن علـي بـن مهـزاير عــن موسـى بـن الماسـم قــال:
فمــال ث ـ ث م ـءاو :ــلى علــى رســول  .واحلــعيا
طفــغ يومــا عــن رســول
قلــغ أليب جعفــء ال ــاين
طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 227ـ يف أ ول الكايف د بن حي عن أمحع بن د بن عيسى عـن ـفوان ابـن حيـ قـال :كنـغ عنـع الءضـا
فعطس فملغ :لى عليك ث عطس فملغ :ـلى عليـك وقلـغ لـه :جعلـغ فـعاك إذا عطـس م لـك ( )1يمـال لـه
كمــا يمــول بعلــنا لــبعم :يءمحــك أو كمــا نمــول؟ قــال :نعــم ألــيس تمــول :ــلى علــى د وآل د؟ قلــغ :بلــى،
قال :اروم دا وآل د؟ ( )2قال :بلى وقع لى عليه ورمحه ،وامنا لوتنا عليه رمحة لنا وقءبة.
 228ـ د بــن احلس ـ (احلســن خ ل) ع ــن ســهل بــن زايد ع ــن ابــن فل ــال عــن عل ــي بــن النعم ــان عــن أيب م ــءمي
قال :قلغ له :كية
األنواري عن أيب جعفء
__________________
( )1أي من املعووم .
( )2كذا يف النسخ وتوافمها املوعر أيلا وقال بعم احملش  :لعل هنا سمطا أو الساعل سكغ عن اجلواب.
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كانغ الولوس على النن
وقة أمو املـ من
ر

َ

وكفنه سـجاه ( )1ث أدخـل عليـه عشـءس ،فـعاروا وولـه ث

؟ قال :ملا ألسله أمو امل من

َ ُّ َ ذ
ُّ
َ
َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ
يزن َ
يف وسـطهم وقـال :إ ذن َ
اَّل َ
لَع ذ
اه ر
آمنُزوا َصزلوا َعليْز ُِ
اهلل َو َملئِكتُ يرلون
ُّ يا أيها ِ
ِ
ِ

َو َسل ُموا ت ْس ِليما فيمول الموو كما يمول و لى عليه أهل املعينة وأهل العواح.
 229ـ د بــن حيـ عــن ســلمة بــن اخلطــاب عــن علــي بــن ســية عــن عمــءو بــن ــء عــن جــابء عــن أيب جعفــء
() 2

 :سعـغ

ـلغ عليـه امل عكـة واملهـاجءون واألنوـار فوجـا فوجـا ،قـال :وقـال أمـو املـ من
قال :ملا قبم النن
يمول يف اته وس مته :امنا أنزلغ هذه اتية على بعـع قـبم
رسول
َ َ ذ ر َ ُّ َ ذ َ َ ُ َ ُّ َ َ ْ َ َ ر ُ َْ
اَّلين آمنوا صلوا علي ُِ وسلموا تس ِليما .
لَع اه ُِّ يا أيها ِ
 231ـ يف الكايف أبو علي األدعءي عن احلسن بن علي الكويف عن علي بن مهزاير عن محاد بن عيسـى عـن د بـن

ُّ َ
َ ُ
ح :إ ذن َ
اهلل َو َملئِكتَزُ يُ َرزلون
ِ

مســعود قــال :رأيــغ أاب عبــع

اهنــى إىل قــرب النــن

فوضــا يــعه عليــه وقــال :اســلل

الــذي اجتبــاك واختــارك

َ ُّ َ ذ
ُّ
َ
َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ
ين َ
وهعاك وهعى بك أن يوـلي عليـك ث قـال :إ ذن َ
اَّل َ
لَع ذ
اه ر
آمنُوا َصلوا َعليْز ُِ
اهلل َو َملئِكتُ يرلون
ُّ يا أيها ِ
ِ
ِ
ر َ
َو َسل ُموا ت ْس ِليما .

وهي خطبة الوسيلة قال فيها  :أك ءوا من الوـلوس علـى نبـيكم
 209ـ يف روضة الكايف خطبة ألمو امل من
َ ُّ َ ذ
ُّ
َ
ر َ
َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ
إ ذن َ
اَّل َ
لَع ذ
اه ر
ين َآمنُوا َصلوا َعليْ ُِ َو َسل ُموا ت ْس ِليما .
اهلل َو َملئِكتُ يرلون
ُّ يا أيها ِ
ِ
ِ
َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ ذ ر َ ُّ َ ذ َ َ ُ َ ُّ َ َ ْ َ َ ُر
يمـول فيهـا :إ ذن َ َ
اَّلين آمنوا صلوا علي ُِ وسلموا
 202ـ وخطبـة لـه
اهلل َوملئِكتُ يرلون لَع اه ُِّ يا أيها ِ
ِ
َ
ت ْس ِليما أللهم ل على د وآل د ،وابرك على د وآل د ،و ـنن علـى إلمـع وآل إلمـع وسـلم علـى د وآل د،
كلفلل ما ليغ وابركغ وتءمحغ و ننغ على إبءاهيم وآل إبءاهيم انك محيع جميع.
 233ـ علي بن إبءاهيم عن أبيه عن عمءو بن ع مان عن علي بن عيسى رفعه قال:
__________________

( )1سجي امليغ :مع عليه ثواب وألطاه به.
( )2العواح :قءى بةاهء املعينة.
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ان موسـى ـلى

تبـارك وتعـاىل فمــال لـه يف مناجاتـه وقــع ذكـء دا

عليـه اجــاه

فوـل عليــه اي ابـن عمـءان فــان

أ لي عليه وم عك .
وـعيا طويـل وفيـه :فامـا مـا علمـه اجلاهـل والعـامل
 234ـ يف كتـاب االوتجـاج للطربسـي عـن أمـو املـ من
َ
ذ
ُّ
َ
ُّ
َ
ذ َ ََ
اَّل َ
ََُ ُ َ َ َ ذ
اه ر
يزن
من فلل رسول
ُّ يا أيهزا ِ
من كتاب فهـو قـول سـباانه :إِن اهلل وملئِكتُ يرلون لَع ِ
ُّ

ر

َ

َ

َآمنُوا َصلوا َعليْز ُِ َو َسزل ُموا ت ْسز ِليما واـذه اتيـة ـاهء وابطـن ،فالةـاهء قولـه « :ـلوا عليـه» والبـاطن قولـه« :وسـلموا
تسليما» أي سلموا ملن و اه واستخلفه عليكم فلـله ومـا عهـع بـه إليـه تسـليما ،وهـذا ـا أخربتـك انـه ال يعلـم أتويلـه إال
من لطة وسه و فا دهنه و ح متيزه.
 :إ ذن َ
اهلل
يف قـ ــول
 208ـ يف إلاسـ ــن الربقـ ــي عـ ــن د بـ ــن سـ ــنان عمـ ــن ذكـ ــءه عـ ــن أيب عبـ ــع
ِ
ُّ

َ

َ ُّ

ذ

ُّ

ر

َ

َ

َ
ََ
اَّل َ
ََُ ُ َ َ َ ذ
اه ر
ين َآمنُوا َصلوا َعليْ ُِ َو َسل ُموا ت ْس ِليما قال :فمال :اثنوا عليه وسلموا له.
ُّ يا أيها ِ
وملئِكتُ يرلون لَع ِ
يف طلــل احلـواع و ــل علــى د وآلــه ــلوس داعمــة اميــة ال انمطــا
 236ـ يف الوــايفة الســجادية يف دعاعــه
البعها ،وال منتهى ألمعها ،واجعل ذلك عوا ح وسببا لنجال طلبذ انك واسا كءمي.

ذ ذ َ ُُْ َ
ُّ ْ َ ْ َ َ ذ
ون َ
وه لَ َعنَ ُه ُم ُ
اهلل َو َر ُس َ ُ
زر ِة َوأ َعزد
اهلل ِِف افنيزا واخ ِخ
اَّلين يثَ
ِ :إن ِ

 209ـ يف تفسو علي بن إبـءاهيم وقولـه
َ
ل ُه ْم َعذابا ُم ِهينا قـال :نزلـغ فـيمن ألوـل أمـو املـ من ـلواو عليـه ومـه ،وأخـذ وـق فاطمـة ـلواو عليهـا
 :مــن أذاهــا يف ويــوتى كمــن أذاهــا بعــع مــوتى ومــن أذاهــا بعــع مــوتى كمــن أذاهــا يف
وأذاهــا ،وقــع قــال رســول
ذ ذ َ ُُْ َ
ون َ
اهلل َو َر ُس َ ُ
وه اتية.
اَّلين يثَ
ويوتى ،ومن آذاها فمع آذاين ومن آذاين فمع آذى وهو ،قول
ِ :إن ِ

 238ـ يف جمما البيان وعثنا السيع أبو احلمع قال :وعثنا احلاكم أبو الماسم احلسكاين قال :وعثنا احلـاكم أبـو عبـع
احلافظ قال :وعثنا أمحع بن أيب دارو احلافظ قال :وـعثنا علـي بـن أمحـع العجلـي قـال :وـعثنا عبـاد بـن يعمـوب قـال:
وعثنا ارطاس بن وبيل قال :وعثين أبو خالع الواسطي وهو آخذ بشعءه ،قال :وعثين زيع
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بن علي بن احلس وهو آخذ بشعءه ،قال وعثين علي بن احلس وهـو آخـذ بشـعءه قـال :وـعثين احلسـ بـن علـي وهـو
آخذ بشعءه قال :وعثين علـي بـن أيب طالـل وهـو آخـذ بشـعءه قـال وـعثين رسـول
آذى دعءس منك فمع آذاين ومن آذاين فمع آذى ومن آذى فعليه لعنة .
 239ـ يف ـذيل األوكـاو احلسـ بـن سـعيع عـن النلـء بـن سـويع عـن عبـع

وهـو آخـذ بشـعءه فمـال :مـن
بـن سـنان قـال :سعـغ أاب عبــع

ليلة من اللياح العشا االخءس ما دا  ،فجـا عمـء فـعا البـاب فمـال :اي رسـول
يمول :أخء رسول
فمال ليس لكم أن ت ذوين وال أتمءون امنا عليكم أن تسمعوا وتطيعوا.
او النسا او الوبيان فخءج رسول
 241ـ يف أ ول الكايف احلس بن د عن أمحع بن إساق عن سععان بن مسلم عن عبع بـن سـنان قـال :كـان
ْ ُ
َ ْ َ َْ َ ُ ََ
َ ذ َ ُُْ َ ُْ ْ َ َ ُْ ْ
زد احتَ َملزوا
َ
ب
نات
م
ث
اَّلين يثَون المث ِم ِنني والم
رجل عنع أيب عبـع
ِ
فمـءأ هـذه اتيـة :و ِ
زري مزا اكتسزبوا فق ِ
ِ
ِ
ِ
ْ

ُد ْهتانززا َو ِإرمززا ُم ِبينززا قــال :فمــال أبــو عبــع
وسناو؟ قال :أي و وألة ألة وسنة.
 241ـ د بن حي عـن أمحـع بـن د عـن ابـن سـنان عـن منـذر بـن يزيـع عـن املفلـل بـن عمـء قـال :قـال أبـو عبـع

فمــا ثــواب مــن ادخــل عليــه الســءور؟ فملــغ :جعلــغ فــعاك عشــء

 :إذا كان يوو الميامة ادى منـاد :ايـن الوـعود ألوليـاعي ( )1فيمـوو قـوو لـيس علـى وجـوههم حلـم فيمـال :هـ ال الـذين
آذوا امل من ونوبوا ام وعانعوهم وعنفوهم يف دينهم ث ي مء هبم إىل جهنم.
قــال النــاس رج ـ ن م ـ من وجاهــل ف ـ ت ـ ذي
 242ـ يف كتــاب اخلوــال عــن أيب محــزس ال مــاح عــن أيب جعفــء
امل من وال جتهل على اجلاهل فتكون م له.
ذ

ُ

ْ

ْ

َ َ ُْ َ ُْ َ َ ُْ
نزات يعـ عليـا وفاطمـة ـلواو
 :و ِ
اَّلين يثَون المث ِم ِنني والمث ِم ِ

 240ـ يف تفسو علي بـن إبـءاهيم وقولـه
ََ ْ ُ ْ
َْ
َْ
ري َما اكت َسبُوا فق ِد احتَ َملوا ُدهتانا
عليهما بَِ ِ
__________________

( )1ــع عنــه أي اعــء و ــعه عــن األمــء :منعــه و ــءفه عنــه أي ايــن املعءضــون عــن األوليــا املعــادون اــم أو أيــن املــانعون اــم عــن ومــوقهم أو أيــن
املستهزؤن هبم قاله املوىل احل قعه.
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ْ

َو ِإرما ُم ِبينا وهي جارية يف الناس كلهم.

 :من هبغ م منا أو م منة أقيم يف طينة خبال ( )1أو خيءج ا قال.

 244ـ وفيه قال رسول
 248ـ وامـا قولـه
كـان سـبل نزواـا أن النسـا كــن خيـءجن إىل املسـجع ويوـل خلـة رســول

ُْ َ
ُْ ْ َ ُ ْ َ َ َْ ذ ْ َ َ
َ ُّ
َ ََ َ
ْ
َ
َ
َ
ذ
ُّ
واجك وبناتِك واِسا ِء المث ِم ِنني يد ِنني علي ِهن ِمن جلبِ ِيب ِهن فانـه
 :يا أيها اه ُِّ قل ِْلز ِ

فـاذا كـان ابلليـل وخـءجن إىل ــلوس

ذ ُّ ُ ْ
َ ُّ
َ
زُّ قززل
املهــءب والعشــا االخــءس يمعــع الشــباب اــن يف طـءيمهن فيـ ذوهنن ويتعءضـوا اــن فــانزل
 :يززا أيهززا اهز ِ
َ
َ
ْ
َ َْ َْ َُْ ْ َ َ َُْ َ َ َ ُ ُ
َ ََ َ
ُْ ْ
ْ
َ
َ
َ
واجك وبناتِك واِسا ِء المث ِم ِنني إىل قوله تعاىل َلِك أدَن أن يعرفن فل يثَين وَن اهلل غفورا ر ِحيما .
ِْلز ِ
ذ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ْ َ َ ٌ
ُ َ
ْ ْ ََْ ُ ُ َ
َ
اَّل َ
زرض أي دـك َوال ُم ْر ِجفزون ِِف ال َم ِدينز ِة
ين ِِف قلوبِ ِهم م
 246ـ وامـا قولـه
 :ل ِِئ لم ينت ُِ المنافِقون َو ِ
ذ َ
ْ ُ ذ ُ ُ َ َ
َُْ َذ َ
زك بِ ِهززم ثززم ال ج ِاورونززك ِفيهززا ِإال ق ِلززيل فاهنــا نزلــغ يف قــوو منــافم كــانوا يف املعينــة يءجفــون بءســول
هَ ِرينز

فـلنزل

إذا خءج يف بعم ألزواته يمولون :قتل وأسء فيهتم املسـلمون لـذلك .ويشـكون إىل رسـول
َْ َ َُْ َذ َ
َ ْ َْ ََْ ُْ ُ َ َ ذ َ ُ ُ ْ َ َ ٌ
َ ُْ ْ ُ َ
ك به ْ
زم ُث ذ
زم ال
يف ذلك :ل ِِئ لم ينت ُِ المنا ِفقون و ِ
اَّلين ِِف قلوبِ ِهم مرض أي دـك والمر ِجفون ِِف الم ِدين ِة هَ ِرين ِ ِ
َ
ُ
ُ
ُ ُ َْ
ذ َ
ذ َ
ُ
َ ُْ َ َْ ُ ُ
َ َ
ني أينما ر ِقفوا أ ِخذوا َوقترلزوا تق ِتزيل
او ُرونك ِفيها ِإال ق ِليل أي أنمءك إبخءاجهم من املعينـة ِإال ق ِليل ملعو ِن
ج
ِ
قال« :ملعون » فوجبغ عليهم اللعنة بعع اللعنة بمول .
ويف رواية أيب اجلارود عن أيب جعفء
 247ـ يف أ ول الكايف علي بن د عن بعـم أ ـاابه عـن آدو بـن إسـاق عـن عبـع الـءزاا بـن مهـءان عـن احلسـ
ذ
ِ :إن
وـعيا طويـل يمـول فيـه  :وال يلعـن م منـا قـال
بن ميمون عن د بن سامل عن أيب جعفء
َ
َ ُ َ
ين َوأَ َع ذد ل َ ُه ْم َ
ين فيها أبَ
َ
َ
اهلل لَ َع َن الْاك ِفر َ
ون َو ِ ًّْلا َوال نَ ِرريا .
جد
ال
دا
خاف
ريا
ع
س
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
__________________

( )1هبته هبتا :قذفه ابلباطل وافرتى عليه الكذب .وطينة خبال فسء يف احلعيا بوعيع أهل النار وما خيءج من فءوج الزاس.
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 248ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقال علي بن إبءاهيم

ذ

َْ َ َُ ُ ُ ُ ُُ ْ
ذ
زار فاهنـا
 :يوآ تقلزب وجزوههم ِِف اه ِ

يف قوله

َ ُ ُ َ ََْ ََ َْ َ َََ َْ ذ َ
الر ُسوال يعـ يف أمـو املـ من ـلواو
كنايـة عـن الـذين ألوـبوا آل د ومهـم يقولون يا ْلتنا أطعنا اهلل وأطعنا
َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُّ َ ذ َ
َ ُ َذ ذ ََ ْ
عليـه وقالوا ربنا إِنا أطعنا سادتنا وكَّباءنا فأضلونا الس ِبيل ومهـا رجـ ن والسـادس والكـربا مهـا أول مـن بـعأ بةلمهـم

وألوبهم ،وقوله

« :فلضلوا السبي » أي طءيق اجلنة والسبيل أمو امل من

عليه.

لواو

خطـل هبـا يـوو الهـعيء وفيهـا يمـول  :وتمءبـوا إىل
 249ـ يف موبال ديخ الطاعفة خطبة ألمو املـ من
بتوويعه وطاعة من أمءكم أن تطيعوه وال متسكوا بعوـم الكـوافء ،وال خيلـ بكـم الهـى فتلـلوا عـن سـبيل الءدـاد ابتبـا
َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُّ َ
ذ ََ ْ
أول ك الذين ضلوا وأضلوا ،قال عز من قاعـل يف طاعفـة ذكـءهم ابلـذو يف كتابـه :إِنا أطعنا سادتنا وكَّباءنا فأضزلونا
ْ
ْ
َ َ
ْ َْْ
ذ َ َذ
ني ِم َن ال َعذا ِ َوال َعنْ ُه ْم ل ْعنا ك ِبريا .
الس ِبيل* ربنا آتِ ِهم ِضعف ِ

 251ـ يف تفســو علــي بــن إب ـءاهيم وــعثين أيب ع ـن النلــء بــن ســويع عــن ــفوان عــن أيب بوــو عــن أيب عبــع
أن ب إسـءاعيل كـانوا يمولـون لـيس ملوسـى مـا للءجـال ،وكـان موسـى إذا أراد االألتسـال ذهـل إىل موضـا ال يـءاه فيـه
الوخءس فتباععو عنه وـ نةـء بنـوا
أوع ،فكان يوما يهتسل على دط هنء وقع وضا ثيابه على خءس ،فلمء
َ ُّ

َ ذ

ذ

َ

َ ُ ُ
إسءاعيل إليه فعلموا أن ليس كما قالوا ،فلنزل  :يا أي َها اَّل َ َ ُ
َّل َ
ين آَ ْوا ُموىس اتية.
ين آمنوا ال تكونوا اك ِ
ِ
 251ـ أخربا احلس بن د عن املعلى بن د عن أمحع بن النلء عن د بن مءوان رفعه إلـيهم قـال :اي ايهـا الـذين
آمنوا ال ت ذوا رسول يف عل ٍّي واالعمة لواو عليهم كما آذوا موسى فربأه ا قالوا.
 252ـ يف أ ول الكايف احلس بن د عن معلى بن د عن أمحـع بـن النلـء عـن د بـن مـءوان رفعـه إلـيهم يف قـول
َ

َ

ُ

َ ذ

َ

َ

َ َ

ُ

َ ُ ْ ْ ُْ َُ
ين آَ ْوا ُموىس ف َ ذ
َّبأ ُه ُ
َّل َ
اهلل ِم ذما قالوا .
هلل يف عل ٍّي واالعمة اك ِ
َ :وما اكن لكم أن تثَوا رسوَ ا ِ
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 253ـ يف أمــاح الوــعوا

ابســناده إىل الوــادا

وــعيا طويــل يمــول فيــه
إىل ان ــه عن ـ وآذوه و ـ ب ـءأه

لعلممــة :اي علممــة إن رضــا
ــا قــالوا وك ــان عن ــع

النــاس ال ميل ــك ،وألســنتهم ال تل ــبط ،أمل ينســبوا موس ــى
وجيها.
 254ـ يف جممــا البيــان واختلفـوا يف مــا أوذي بــه موســى علــى أقـوال :أوــعها أن موســى وهــارون ــععا اجلبــل فمــاو
هارون فمالغ بنو إسءاعيل :قتلته فلمء امل عكـة فاملتـه وـ مـءوا بـه علـى بـ إسـءاعيل ،وتكلمـغ امل عكـة مبوتـه وـ
علي .
عءفوا انه قع ماو ،وبءأه من ذلك عن ٍّ
كان وييا ستوا ( )1يهتسل ووعه ،فمالوا :ما يتسرت منا إال لعيـل جبلـعه امـا بـءة وامـا
 255ـ و نيها أن موسى
أدرس ( )2فــذهل مــءس يهتســل فوضــا ثوبــه علــى وجــء ،فمــء احلجــء ب وبــه فطلبــه موســى فــءآه بن ـوا إس ـءاعيل ع ـءايا كلوســن
الءجال خلما فربأه ا قالوا ،رواه أبو هءيءس مءفوعا.
لعبـاد
 256ـ يف روضـة الكـايف علـي بـن إبـءاهيم عـن د بـن عيسـى بـن عبيـع عـن يـونس قـال :قـال أبـو عبـع
َ
ُّ َ ذ
ين َ
اَّل َ
آمنُوا
بن ك و البوءي الوويف :وحيك اي عباد ألءك إن عة بطنـك وفءجـك إن
يمـول يف كتابـه :يا أيها ِ
ُ ُ َ

َ

َ

َ

ُ ْ
ْ
ُ
ذات ُقوا َ
منك دي ا و تمول قوال ععال.
ك ْم اعلم انه ال يمبل
اهلل َوقولوا ق ْوال َس ِديدا يُر ِل ْح لك ْم أعمال
 257ـ يف أ ول الكايف احلس بن د عـن معلـى بـن د عـن علـي بـن أسـباا عـن علـي بـن أيب محـزس عـن أيب بوـو
ََ ْ
فزاز فَ ْ
زد َ
َ :و َم ْن يُطع َ
اهلل َو َر ُس َ ُ
زوزا
ـي واالعمـة مـن بعـعه فق
يف قـول
عن أيب عبـع
وه يف واليـة عل ٍّ
ِِ
َع ِظيما هكذا نزلغ.

 258ـ يف عيــون األخبــار يف ابب مــا جــا عــن الءضــا
عـن قـول
سللغ أاب احلسن علي بن موسـى الءضـا

َََْ َ َ ْ
ني أن
فأد

مــن االخبــار املتفءقــة ابســناده إىل احلسـ بــن خالــع قــال:
َ َْْ َ ْ
ذ َ َ ْ َ َْ ََ ََ
لَع ذ
باَ
اْل
و
ض
ر
اْل
و
ماوات
الس
ِ :إنا عرضنا اْلمانة
ِ
ِ
ِ ِ

__________________
( )1احليي :ذو احليا  .والستو .العفية.
( )2األدرس :نفخة يف اخلوية.
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ْ

َْ َْ

َُيْ ِملنَها َوأشفق َن ِمنْها اتية فمال :االمانة الوالية من ادعاها بهو وق كفء.

 :إن
 259ـ يف كتاب معاين األخبار ابسـناده إىل د بـن سـنان عـن املفلـل بـن عمـء قـال :قـال أبـو عبـع
واالعمــة
تبـارك وتعــاىل خلـق األروال قبــل األجسـاد أبلفــي عـاو ،فجعــل أع هـا وأدــءفها د وعلـى واحلســن واحلسـ
ــلواو علــيهم ،فعءضــها علــى الســمواو واألر واجلبــال فهشــيها نــورهم ،فمــال تبــارك وتعــاىل للســمواو واألر

واجلبال :ه ال اوباعى وأولياعى ووججي على خلمي وأعمة بءيذ ،ما خلمغ خلما هو أول إىل منهم ،اـم وملـن تـوالهم
خلمــغ جنــذ ،وملــن خــالفهم وعــاداهم خلمــغ اري ،فمــن ادعــى منـزلتهم مـ وإللهــم مــن عةمــذ عذبتــه عــذااب ال أعذبــه
أوــعا مــن العــامل وجعلتــه مــا املشــءك يف أســفل درك مــن اري ،ومــن أقــء بــواليتهم ومل يــع من ـزلتهم م ـ ومكــاهنم مــن
عةمـذ جعلتـه معهـم يف روضـاو جنـاتى وكـان اـم فيهـا مـا يشـاؤن عنـعي ،وأحبـتهم كـءامذ ،وأوللـتهم جـواري ،ودــفعتهم
يف املــذنب م ــن عبــادي وإم ــاعي ف ــواليتهم أمان ــة عنــع خلم ــي ،ف ــليكم حيمله ــا أبثمااــا وي ــععيها لنفســه؟ فلب ــغ الس ــمواو
آدو
واألر واجلبــال أن حيملنهــا وأدــفمن منهــا مــن ادعــا منزلتهــا ومت ـ إللهــا مــن عةمــة رهبــم ،فلمــا أســكن
ََ ُ
َْ
ذ َ َ
ُ ْ َ َ َْ ُ
ُْ
بونزا ِم َ
زن
زع َرة يعـ دـجءس احلنطـة فت
هزذ ِه الش
وزوجته اجلنة قال اما ّلَك ِمنها رغدا حيث ِشزئتما َوال تق َربزا ِ

ذ
الظالم َ
ني فنةءا إىل منزلة د وعلى وفاطمة واحلسـن واحلسـ واالعمـة بعـعهم فوجـعاها أدـءف منـازل أهـل اجلنـة فمـاال:
ِِ
ارفعا رؤسـكما إىل سـاا العـءش فءفعـا رؤسـهما فوجـعا أسـا د وعلـى وفاطمـة واحلسـن
ربنا ملن هذه املنزلة؟ فمال
مكتوبــة علــى ســاا العــءش بنــور مــن نــور اجلبــار  ،فمــاال :اي ربنــا مــا أكــءو أهــل هــذه املنزلــة
واحلسـ واالعمــة
 :لـوالهم مـا خلمتكمـا ،هـ ال خزنـة علمـي وأمنـاعي علـى سـءى،
عليك وما أوبهم إليك وما أدءفهم لعيك؟ فمـال

أايكمـا أن تنتةـءا إلـيهم بعـ احلسـع ومتنيـا منـزلتهم عنــعي وإللهـم مـن كـءامذ ،فتــعخ ن بـذلك يف هنيـي وعوـياين فتكــوا
من الةامل قاال :ربنا ومن الةاملون؟ قال :املععون ملنزلتهم بهو وق ،قاال :ربنا فلرا منزلة امليهم يف ارك و
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نءاهــا كمــا رأينــا من ـزلتهم يف جنتــك ،فــلمء

تبــارك وتعــاىل النــار فــلبءزو ليــا مــا فيهــا مــن أل ـوان النكــال والعــذاب وقــال

ُذ
ُذ َ ُ
رادوا أَ ْن ََيْ ُر ُجوا منْها أُع ُ
يدوا ِفيها  ،و ُكما
 :مكان الةامل ام املـعع ملنـزلتهم يف أسـفل درك منهـاُ ،كما أ
ِ
ِ
ُ ُ ْ
ُ
َ
َ َ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َذْ ُ
اه ْم ُجلودا غ ْ َريها ِْلَذوقوا ال َعذا َ  ،اي آدو واي وـوا ال تنةـءا إىل أنـواري ووججـي بعـ احلسـع
ن ِضعت جلودهم بده
َ
َ
َ
َْ َ َ ُ َ ذ ْ ُ
زن َس ْ
طان ْلُبْد َي ل ُهمزا مزا ُوور َي َعنْ ُهمزا م ْ
زوآتِ ِهما
فلهبطكما عن جواري ،وأول بكما عن هواين فوسو لهما الشي
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ْ
َ
ر
َ
َ
ُ
ذ َ َ ذ َْ َ ُ ََ َْ ْ َ ُ
قاس َ
ين* َو َ
َ ُ َ ُّ ُ َ ْ
زم ُهما إ لبمزا لمزنَ
اف َ
َ
ني أو تكونا ِمن اْل ِ ِ
َوقاَ ما نهاكما ربكما عن ِ
ِ
ِ
هذهِ الشعر ِة إِال أن تكونا ملب ِ
اهاصح َ
ني* فَ َد ذال ُهما ب َُ ُ
ذ
ور «ومحلهما على مت منزلتهم فنةء إليهم بع احلسع فخـذال وـ اكـ مـن دـجءس احلنطـة،
ر
ِ ِ
ِ ٍ

فعاد مكان ما اك دعوا فل ل احلنطة كلها ا اـم اكـ ه ،وأ ـل الشـعو كلـه ـا عـاد مكـان مـا اكـ ه ،فلمـا اكـ مـن

َ
َْ
َْ ذ َ ُ
ناداهما َر ُّب ُهمزا أَل َ ْ
ََ
زم
فان َعليْ ِهما ِم ْن َو َر ِق اْلن ِة و
الشجءس طار احللي وحللل عن أجسادمها وبميا عـءاين » وط ِفقا َي ِر ِ
ذ ذ ْ َ َ ُ
ََْ ُ َ ْ ْ ُ َ ذ َ َ ََُْ َ ُ
َ َ َُْ
ْ َ َْ َ َ َ
بما َع ُد ٌّو ُمب ٌ
ني* قاال َر ذبنا ظل ْمنا أنف َسنا َو ِإن ل ْم تَ ِف ْر ها َوت ْرْحْنا
ل
طان
ي
الش
ن
إ
ما
ب
أنهبما عن تِلبما الشعر ِة وأقل ل
ِ
ِ
ََ ُ َ ذ َ ْ
َ ْ
اْلاِس َ
اه ِب ُطزوا مـن جـواري فـ اـاورين يف جنـذ مـن يعوـيين ،فهبطـا موكـول إىل أنفسـهما يف
ين* قزاَ
هبونن ِمن
ِ ِ

فمــال امــا انكمــا إن لمتمــا أنفســكما بتمــين
أن يتــوب عليهمــا جا مهــا جربعيــل
طلــل املعــاش ،فلمــا أراد
إىل أرضـه ،فسـ ربكمـا حبـق السـما
منزلة من فلل عليكما فجزا كما ما قع عوقبتما به من اابـوا مـن جـوار
الـذ رأيتموهـا علـى سـاا العـءش وـ يتـوب عليكمـا ،فمـال :أللهـم اا نسـللك حبـق األكـءم عليـك إلمـع وعلـ ٍّي وفاطمـة

واحلســن واحلسـ واالعمــة إال تبــغ علينــا ورمحتنــا ،فتــاب عليهمــا انــه هــو التـواب الــءويم ،فلــم يــزل أنبيــا بعــع ذلــك
حيفةون هذه االمانـة وخيـربون هبـا أو ـيا هم واملخلوـ مـن أمـتهم فيـلبون محلهـا ويشـفمون مـن ادعاعهـا ،ومحلهـا اونسـان
َْ
ذ َ َ ْ َ َْ ََ ََ
لَع ذ
زماوات َواْل ْر ِض
الس
ِ :إنا عرضنا اْلمانة
الذي قع عءف أب ل كل لم منه إىل يوو الميامة :وذلك قول
ِ
ْ

ََ

َ

ْ

َْ َْ

َ

ْ ْ

ُ

ُ ذُ َ
َ ْ َََ َ
ََْ ْ َْ َ َ
َ
اكن َظلوما َج ُهوال .
اْلاسان ِإنُ
اْل ِ
و ِ
باَ فأدني أن ُي ِملنها وأشفقن ِمنها وْحلها ِ
 261ـ وعثنا موسى بن املتوكل رضى عنه قال :وعثنا عبع بن جعفء
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احلموي عن أمحع بن د بن عيسى عن احلسـن بـن علـي بـن فلـال عـن مـءوان بـن مسـلم عـن أيب بوـو قـال :سـللغ أاب

َ َْْ َ ْ
ذ َ َ ْ َ َْ ََ ََ
َ ََْ َ َ ْ َْ َْ ََ ْ َ
لَع ذ
زف ْقنَ
بزاَ فزأدني أن ُي ِملنهزا وأش
الس
 :إِنا عرضنا اْلمانة
عـن قـول
عبع
ِ
اْل ِ
ماوات واْلر ِض و ِ
ْ
َ
ُ
ْ
ُ ذُ َ
ْ َََ َ
اكن َظلوما َج ُهوال قال :االمانة الوالية واونسان أبو الشءور املنافق.
اْلاسان إِنُ
ِمنها وْحلها ِ

 269ـ يف أ ـول الكـايف د بـن حيـ عــن د بـن احلسـ عـن احلكــم بـن مسـك عـن إســااا بـن عمـار عـن رجــل

َ َْْ َ ْ
ذ َ َ ْ َ َْ َ َ ََ
َ ََْ َ َ ْ َْ َْ
ذ
بزاَ فزأدني أن ُي ِملنهزا
 :إِنا عرضزنا اْلمانزة لَع الس
يف قـول
عن أيب عبـع
ِ
اْل ِ
زماوات واْلر ِض و ِ
ْ
َ
ُ
ْ
ََ ْ َ ْ َ ْ َ َ
ُ ذُ َ َ
َ
َ
ُ
َ
.
اْلاسان إِنُ اكن ظلوما جهوال قال :هي والية أمو امل من
وأشفقن ِمنها وْحلها ِ

 262ـ يف الكــايف علــي بــن إب ـءاهيم عــن أبيــه عــن بعــم أ ــاابه عــن أيب محــزس عــن عميــل اخلزاعــي أن أمــو امل ـ من
لواو عليه كان إذا ولء احلءب يو ى املسلم بكلمـاو يمـول :تعاهـعوا الوـلوس ووـافةوا عليهـا واسـتك ءوا منهـا

وتمءبوا هبا ،ث إن الزكاس جعلغ ما الولوس قءابا ألهل اوس و على أهل اوس و ،ومـن مل يعطهـا طيـل الـنفس هبـا يءجـو
هبا من ال من ما هو أفلل منها فانه جاهـل ابلسـنة ،مهبـون األجـء ،ضـال العمـء ،طويـل النـعو بـرتك أمـء تعـاىل والءألبـة
ذ
ُْ ْ َ ر
ري َ
َ :و َيتذب ْع َغ ْ َ
ني نُ َو ِه ما تَ َوى من االمانة فمع خسء من لـيس
يل المث ِم ِن
ب
س
عما عليه ،احلوا عباد يمول
ِ
ِ
ِ

مـن أهلهــا ،وضــل عملـه ،عءضــغ علــى الســماواو املبنيـة واألر املهــاد واجلبــال املنوــوبة فـ أطــول وال أعــء وال أعلــى
وال أعةــم منهــا لــو امتنعــغ مــن طــول أو عــء أو قــوس أو عــزس امتــنعن ،ولكــن أدــفمن مــن العموبــة واحلــعيا طويــل أخــذا
منه موضا احلاجة.
 263ـ يف هن ـ الب ألــة ث أدا االمانــة فمــع خــاب مــن لــيس مــن أهلهــا اهنــا عءضــغ علــى الســمواو املبنيــة واألر
املعووس :واجلبال ذاو الطول املنووبة ،ف أطول وال أعـء وال أعلـى وال أعةـم منهـا ،ولـو امتنـا دـي بطـول أو عـء
أو قوس أو عز المتنعن ولكن أدفمن من العموبة وعملن ما جهل من أضعة منهن وهو اونسان انه كان لوما جهوال.
 264ـ يف كتاب االوتجاج للطربسي عن أمو امل من
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َْ
ذ َ َ ْ َ َْ َ َ ََ
لَع ذ
زماوات َواْل ْر ِض
الس
لـبعم الزادقـة وقـع قـال :وأجـعه يمـول :إِنزا عرضزنا اْلمانزة
وعيا طويل يمول فيه
ِ
َ
َ ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ْ
َََْ َ َ ْ َْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ
ُ ذُ َ َ
َ
َ
ُ
َ
اْلاسان إِنُ اكن ظلوما جهوال فمـا هـذه االمانـة ومـن هـذا اونسـان؟
اْل ِ
و ِ
باَ فأدني أن ُي ِملنها وأشفقن ِمنها وْحلها ِ

وليس من فة العزيز احلكيم التلبـيس علـى عبـاده؟ وامـا االمانـة الـذ ذكء ـا فهـي االمانـة الـذ ال جتـل وال جتـوز أن تكـون
إال يف األنبيا وأو ياعهم .الن تبارك وتعاىل اعتمنهم على خلمه وجعلهم وجا يف أرضه ،فبالسـامءي ومـن اجتمـا معـه
مــا انتاــال جملــس موســى مــن الطعــاو ،واالوتمــال لتلــك
وأعانــه مــن الكفــار علــى عبــادس العجــل عنــع أليبــة موســى
االمانــة الــذ ال ينبهــي إال لطــاهء مــن الــءجس فاوتمــل وزرهــا ووزر مــن ســلك ســبيله مــن الةــامل وأع ـواهنم ،ولــذلك قــال
النن  :من اسنت سنة وق كان له أجءها وأجـء مـن عمـل هبـا إىل يـوو الميامـة ،ومـن اسـنت سـنة ابطـل كـان عليـه وزرهـا
ووزر من عمل هبا إىل يوو الميامة.
إذا ولء وقغ الولوس يتململ ويتزلـزل ويتلـون ،فيمـال لـه :مـا لـك
 265ـ يف عواح الل اىل ويف احلعيا أن عليا
اي أمــو املـ من ؟ فيمــول :جــا وقــغ الوــلوس ،وقــغ أمانــة عءضــها علــى الســمواو واألر فــلب أن حيملنهــا وأدــفمن
منها.
 266ـ يف ذيل األوكاو احلس بن سعيع عـن احلسـن بـن علـي عـن علـي بـن النعمـان وأ املعـزا والوليـع بـن مـعرك
عــن الءجــل يبعــا إىل الءجــل يمــول لــه :ابتــا ح ثــواب فيطلــل لــه يف الســوا
عــن إســاق قــال :ســللغ أاب عبــع
ذ
يمولِ :إنزا
فيكون عنعه م ل ما اع له يف السوا فيعطيه من عنعه؟ قال :ال يمءبن هذا وال يعنس نفسه ،إن
َ َْْ َ ْ
َََْ َ َ ْ َْ َْ ََ ْ َ ْ َ ْ َ ََ ََ ْ ْ ُ ذ ُ َ َ ُ
َ َ ْ َ َْ ََ ََ
لَع ذ
اْلاسزان ِإنزُ اكن ظلومزا
زا
ه
ل
ْح
و
هزا
ن
م
ن
ق
زف
ش
أ
و
ها
ن
ل
م
ُي
ن
أ
ني
د
أ
ف
باَ
اْل
و
ض
ر
اْل
و
ماوات
الس
عرضنا اْلمانة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َج ُهوال وان كان عنعه خو ا اع له يف السوا ف يعطيه من عنعه.

 267ـ يف بواعء العرجاو أمحع بن د عن احلس بن سعيع عن ع مان ابن سعيع عن مفلل بن ـاحل عـن جـابء
يف قــول
عــن أيب جعفــء
ْ
َُيْ ِملنَها قال :الوالية أب

َ َْْ َ ْ
ذ َ َ ْ َ َْ َ َ ََ
َ ََْ َ َ ْ
لَع ذ
ني أن
زاَ فززأد
بز
اْل
و
ض
ر
اْل
و
ززماوات
الس
تبــارك وتعــاىلِ :إنززا عرضززنا اْلمانززة
ِ
ِ
ِ ِ

313

أن حيملنها كفءا ومحلها اونسان واونسان الذي محلها أبو ف ن.

َْ
ذ َ َ ْ َ َْ ََ ََ
لَع ذ
ماوات َواْل ْر ِض
الس
 :إِنا عرضنا اْلمانة
ِ

 268ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقال علـي بـن إبـءاهيم يف قولـه
َ ْ
َََْ َ َ ْ َْ َْ
باَ فأدني أن ُي ِملنها قال :االمانة هي االمامة واألمء والنهى ،والعليل على أن االمانـة هـي االمامـة قـول
اْل ِ
و ِ
ذ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ُّ ْ َ
َْ
زات إىل أه ِلهززا يعـ االمامــة ،فاالمانــة هــي االمامــة
ل عمــة ــلواو علــيهم :إِن اهلل يززأم ُركم أن تززثدوا اْلمانز ِ

ََ ْ َ ْ َ ْ
عءضــغ علــى الســمواو واألر واجلبــال فــلب أن حيملنهــا قــال :أبـ أن يــععوها أو يهوــبوها أهلهــا وأش زفقن ِمنهززا
َُ ر
َ َ ُْ ْ
َ ُْ ْ
ذُ َ
َََََ ْ ْ ُ
اكن َظلُوما َج ُ
اهلل ال ْ ُمنزافق َ
ني َوال ْ ُ
زذ َ ُ
زَت
م
ال
و
ني
ك
ز
ْش
م
ال
و
قزات
ف
نا
م
ع
ْل
*
وال
ه
ُ
ن
إ
االول
أي
سان
اْلا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْش ِ
ِ
ِ
وْحلها ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
ُْ َ َ ُْ
َ َ
ََُ َ ُ َ
َن ُ
اهلل غ ُفورا َر ِحيما .
نات و
ويتو اهلل لَع المث ِم ِنني والمث ِم ِ

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
قـال :احلمـعين ليعـا محـع سـبل ومحـع فـاطء،
 1ـ يف كتاب ثواب األعمال ابسناده إىل ابن أذينة عن أيب عبـع
مــن قءأمهــا يف ليلــة مل يــزل يف ليلتــه يف وفــظ وك عتــه ،فــان قءأمهــا يف هنــاره مل يوــبه يف هنــاره مكــءوه ،وأعطــى مــن خــو
العنيا واالخءس ما مل خيطء على قلبه ومل يبلغ مناه.
قـال :مـن قـءأ سـورس سـبل مل يبـق نـن وال رسـول إال كـان لـه يـوو الميامـة

 2ـ يف جمما البيان أيب بن كعل عن النن
رفيما وموافاا.
ْ َْ
زم مززا يَلز ُ
َ :ي ْعلَز ُ
زج ِِف اْلر ِض مـا يـعخل فيهــا ومـا خيـءج منهــا قـال مــن
 3ـ يف تفســو علـي بـن إبـءاهيم وقولـه
ِ
النباو وما يعءج فيها قال :من اعمال العباد.
 4ـ يف أ ـول الكـايف عنـه عـن عـعس مـن أ ـاابنا عـن أمحـع بـن د بـن خالـع عـن يعمـوب بـن يزيـع عـن ابـن أيب عمـو
َ
ُ ُ
ذ ُ
َْ َ َ ذ ُ
يف قولـه :ما يَكون ِم ْن َنوى رلر ٍة ِإال ه َو رابِ ُع ُه ْم َوال َخْ َس ٍة ِإال ه َو سا ِد ُس ُه ْم
عن ابن أذينـة عـن أيب عبـع
فمال :هو واوع واوعى الذاو ابعن من خلمه ،وبذلك و ة نفسه وهو بكل دي إليط ،ابودءاف واالواطة
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َُْ ُ َُْ ْ ُ
َ
َ ْ َ
َْْ
ْ
قاَ ََ ذرة ِف ذ
زك َوال أَ ْك َ ُ
زَّب ابوواطـة والعلـم ال
الس
والمـعرس ال يعَّ عنُ ِمث
ماوات َوال ِِف اْلر ِض َوال أصَ ُر ِمزن َل ِ
ِ
ٍ ِ

ابلذاو ،الن األماكن إلعودس ويها وعود أربعة فاذا كان ابلذاو لزمها احلواية.
 5ـ يف تفسو علي بـن إبـءاهيم وـعثين أيب عـن ابـن أيب عمـو عـن هشـاو عـن أيب عبـع
الملم فمال له :أكتل فكتل ما كان وما هو كاعن إىل يوو الميامة.

قـال :أول مـا خلـق

ْ َر َ ُ َ ْ
َََ ذ َ ُ ُ ْ ْ َ ذ ُْ َ َْ َ
َ
َ
اَّلي أن ََِّ إِْلك ِمزن ربزك هزو اْلزق فمـال :هـو أمـو املـ من
 6ـ قولـه
اَّلين أوتوا ال ِعلم ِ
 :ويرى ِ
َ
ُ
ُ َ ذ َْ
َ ْ َْ
فمال جـل ذكـءهَ :ولقد آتينا داود ِمنا فضل يا ِجباَ
مبا انزل عليه ث ذكء ما اعطى داود
عا رسول
َ
ْ
َ
َ
ذ َْ َ ذ ُ َ َ
َر ََُ
إذا مء يف الرباري يمـءأ الزبـور تسـبح اجلبـال
أو ِِّب معُ أي سباي ت و الطري وأها ه اْل ِديد قال :كان داود

والطــو معــه والووــوش وأالن

لــه احلعيــع م ــل الشــما وـ كــان يتخــذ منــه مــا أوــل وقــال الوــادا

احلواع يوو ال ل ا فانه اليوو الذي أالن فيه احلعيع لعاود .
مــا مل يعــط أوــع مــن أنبيــا
 7ـ وفيــه :قــال اعطــى داود وســليمان
اما احلعيع والوفء من ألو ار ،وجعلغ اجلبال يسبان ما داود .

 :اطلبـوا

مــن اتايو علمهمــا منطــق الطــو ،وأالن

 8ـ يف كتـاب املناقـل البـن دـهء آدـوب كتـاب اوردـاد للزهـءي قـال سـعيع ابـن املسـيل :كـان النـاس ال خيءجـون إىل
مكة و خيـءج علـي بـن احلسـ  ،فخـءج وخءجـغ معـه ،فنـزل يف بعـم املنـازل فوـلى ركعتـ فسـبح يف سـجوده فلـم يبـق
دجء وال معر إال سباوا معه ،ففزعغ منه فءفا رأسه فمال :اي سـعيع أفزعـغ؟ قلـغ :نعـم اي ابـن رسـول  ،فمـال :هـذا
التسبيح األعةم.
 9ـ ويف روايــة ســعيع بــن املســيل قــال :كــان المـءا ال حيجــون وـ حيـ زيــن العابــعين وكــان يتخــذ اــم الســويق
احللــو واحلــامم ومينــا نفســه .فســبق يومــا إىل الءوــل فللفيتــه وهــو ســاجع ،فــو الــذي نفــس ســعيع بيــعه لمــع رأيــغ الشــجء
واملعر والءول والءاولة
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يءدون عليه م ل ك مه.
قــال :ك ــان يف رس ــول
 11ـ يف أ ــول الكــايف ابســناده إىل س ــامل بــن أيب وفوــة العجلــي ع ــن أيب جعف ــء
ث ثة مل يكن يف أوع ألوه :مل يكن له يف وكان ال ميـء يف طءيـق فيمـء فيـه بعـع يـوم أو ث ثـة إال عـءف انـه قـع مـء
فيه لطيل عءفه ،وكان ال ميء حبجء وال دجء إال سجع له.
فمـال لـه :جعلـغ فـعاك
 11ـ يف كتاب اخلوال عن علي بن جعفء قال :جا رجل إىل أخـى موسـى بـن جعفـء
أريــع اخلــءوج إىل الســفء فــاد فمــال  :ومـ ختــءج؟ إىل أن قــال  :أت أدلـك علــى ي ـوو سـ ٍّ
ـهل األن فيــه احلعيــع
لعاود ؟ قال الءجل :بلى جعلغ فعاك ،قال :اخءج يوو ال ل ا .
 12ـ يف روضة الكايف علي بن إبءاهيم عن أبيه وعلى بن د ليعـا عـن الماسـم بـن د عـن سـليمان بـن داود املنمـءي
 :ومــن تعــذرو عليــه احل ـواع فليلــتمس طلبهــا يــوو ال ل ــا  ،فانــه اليــوو

عــن وفــص بــن أليــاث قــال :قــال أبــو عبــع
الذي أالن فيه احلعيع لعاود .
 13ـ يف كتاب كمال الـعين ومتـاو النعمـة ابسـناده إىل هشـاو بـن سـامل عـن ـ الوـادا جعفـء بـن د

أنـه قـال يف

انه خءج يمءأ الزبور وكان إذا قءأ الزبور ال يبمى جبل وال وجء وال طاعء إال أجابه.
وعيا يذكء فيه قوة داود
 14ـ يف كتـاب االوتجــاج للطربسـي روى عــن موسـى بـن جعفــء عـن أبيـه عــن آابعـه عـن احلسـ بـن علــي
 :فان هذا داود بكى علـى خطي تـه وـ سـارو اجلبـال
قال :إن يهوداي من يهود الشاو وأوبارهم قال ألمو امل من
أعطــى مـا هــو أفلــل مــن هــذا ،انــه كــان إذا قــاو إىل الوــلوس
 :لمــع كــان كــذلك ود
معـه خلوفــه؟ قــال لــه علـي
سا لوعره وجوفه أزيز كلزيز املءجل على اال يف من دعس البكا ( )1وقع آمنه
ببكاعه ،ويكون
__________________
( )1قال اجلزري ويف احلعيا :انه كان يولي وجلوفه أزيز كلزيز املءجل من البكا ـ
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من عمابه ،فلراد أن يتخشـا لءبـه

إماما ملن اقتعى به ،ولمع قاو

عشء سن على أطءاف أ ابعه وـ تورمـغ قـعماه وا ـفء وجهـه ،يمـوو الليـل الـا

َْ ْ
َ َ ُْ َ َ ْ
 :طُ ما أن ََّها َعليْك الق ْرآن ِلتش

بل لتسعع به ولمع كان يبكـى وـ يهشـى
و عوتل يف ذلك فمال
قــع ألفــء لــك مــا تمــعو مــن ذنبــك ومــا أتخــء؟ قــال :بلــى أف ـ أكــون عبــعا
عليــه ،فميــل لــه :اي رســول ألــيس
مـا هـو أفلـل مـن هـذا إذ كنـا معـه علـى جبـل وـءا إذ
دكورا ،ولـ ن سـارو اجلبـال وسـباغ معـه لمـع عمـل حملمـع
ءك اجلبل فمال له :قء فانه ليس عليك إال نن أو عيق دهيع ( )1فمء اجلبل جميبا ألمءه ومنتهيا إىل طاعتـه ،ولمـع مـءرا
معه جببل وإذا العمو جتءي من بعله ،فمال له :ما يبكيك اي جبل؟ فمـال :اي رسـول كـان املسـيح مـء يب وهـو خيـوف
الناس بنار وقودها النـاس واحلجـارس وأا أخـاف أن أكـون مـن تلـك احلجـارس قـال لـه :ال ختـة تلـك وجـارس الكربيـغ .فمـء
له احلعيع قع يعمـل منـه الـعرو
اجلبل وسكن وهعأ ( )2وأجاب لموله قال له اليهودي :فهذا داود  :قع ل
لـه الوـم الوـخور الوـ ب
أعطى ما هو أفلـل مـن هـذا؟ لـ
 :لمع كان كذلك ود
قال له علي
وجعلها ألارا ولمع ألارو الوخءس غ يعه ببيغ املمعس لينة و ارو كهي ة العج  ،قـع رأينـا ذلـك والتمسـناه ـغ
() 3
رايته.
__________________
ـ أي ونـ مــن اجلــوف ابخلــا املعجمــة وهــو ــوو البكــا  ،وقيــل :هــو أن اــيش جوفــه ويهلــي ابلبكــا «انتهــى» واملءجــل كنــرب :المــعر .واأل يف :ال
وجار يوضا عليها المعر.
( )1كذا يف النسخ لكن يف املوعر واملنمول عنه يف الباار «اال نن و عيق دهيع» ابلواو بعل «أو».
( )2هعأ مبع سكن أيلا.
( )3الهار :الهبار .ذكءه ابن منةور وألوه يف مادس «ألور» وقال اولسي (ره) :قوله

وجعلها ألارا يعل على انه

ليلة الهار أوـعث الهـار

 :قـع رأينــا ذلـك والتمســناه ـغ رايتـه أي رأينــا ـغ رايتــه
ودخـل فيـه ومل يكــن مثـة ألـار ،وأمــا ـخءس بيــغ املمـعس فكـان ليلــة املعـءاج وامــا قولـه
عليه الو س والس و أم ال ذلك ك وا واملءاد ابلءاية الع مة أي راى بعم الواابة ذلك غ ع مته يف بيغ املمعس ،ويلول ح أن فيه ـ
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 15ـ يف الكــايف أمحــع بــن أيب عبــع

عــن دـءية بــن ســابق عــن الفلــل بــن أيب قــءس عــن أيب عبــع

أن أمــو

انــك نعــم العبــع لــوال انــك أتكــل مــن بيــغ املــال وال تعمــل
إىل داود
امل ـ من ــلى عليــه قــال :أووــى
لــه
إىل احلعيــع أن لــن لعبــعي داود ،فــلالن
أربعـ ــباوا فــلووى
بيــعك دــي ا ،قــال :فبكــى داود
احلعيع ،فكان يعمل يف كل يوو درعا فيبيعها أبلة درهم ،فعمل ث مثلس وسـت درعـا فباعهـا ب مثـلس وسـت ألفـا واسـته
عن بيغ املال.
 16ـ يف قـءب االسـناد للامـوي أمحــع بـن د بـن أيب نوـء قــال :قـال :سـللغ الءضـا
يعا الس ل؟ فملغ :رجل من أ اابنا زراد فمـال :امنـا هـو سـءاد ،امـا تمـءأ كتـاب
ْ
اع َم ْل سابَات َوقَ رد ْر ِف ذ ْ
الِّس ِد احللمة بعع احللمة.
ِ ٍ
ِ
َ

ْ

هــل أوـع مـن أ ــاابكم
َ
 :أ ِن
يف قولـه لـعاود
َ

ْ َ
َوق رد ْر ِف ذ ْ
الِّس ِد قـال :املسـامو
َات قـال :الـعرو
 17ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقوله
 :أ ِن اعمل سابِ ٍ
ِ
َ ْ
َ ُ َْ َ
يح ُغ ُد ُّوها َش ْه ٌر َو َر ُ
الر َ
مان ر
زه ٌر قـال :كانـغ الـءيح مـل كءسـي سـليمان
واحهزا ش
 :ولِسلي
الذ يف احللمة وقوله
فتسو به يف الهعاس مسوس دهء ،وابلعشي مسوس دهء.

فملـغ :اي سـيعي أسـللك عـن
 18ـ يف كتاب املناقل البن دـهء آدـوب األ ـبغ بـن نباتـة قـال :سـللغ احلسـ
د ــي أا ب ــه م ـوقن وان ــه م ــن س ــء وأن ــغ املس ــءور إلي ــه ذل ــك الس ــء فم ــال :اي ا ــبغ أتءي ــع أن ت ــءى خماطب ــة رس ــول
أليب دون ( )1يوو مسجع قبا؟ قال :هو الذي أردو قال :قم فاذا أا وهو ابلكوفة فنةءو فاذا املسجع من قبل
__________________
ـ توايفا وكان يف األ ـل «وجعلهـا هـارا» فيكـون ادـارس إىل مـا سـيلتى يف أبـواب معجزاتـه أن يف ألـزوس األوـزاب بلهـوا إىل أر

ـلبة ال تعمـل فيهـا

عليها ما ا فوارو هاعءس متساقطة ،فموله :قع رأينا ذلك ادـارس إىل هـذا «انتهـى ك مـه رفـا ممامـه» أقـول :مـا ذكـءه (ره) ومـا
املعاول ،فول
الل لـه امنـا هــو علـى مـا فســء الهـار ابلكهـة وامــا علـى مـا ذكــءاه مـن تفسـوه ابلهبــار وهـو الـرتاب كمــا ذكـءه اللهويـون فـ نحتـاج إىل تكلـة يف املـءاد
واالنطباا.
( )1قال اولسي (ره) :املءاد أب دون أبو بكء عرب به عنه تمية ،والعون :اخلسيس.
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ان يءتع إىل بوءى فتبسم يف وجهي ث قال :اي ا ـبغ إن سـليمان بـن داود اعطـى الـءيح ألـعوها دـهء ورواوهـا دـهء ،واا
قع أعطيغ أك ء ا أعطى سليمان ،فملـغ :ـعقغ و اي ابـن رسـول فمـال :نحـن الـذين عنـعا علـم الكتـاب وبيـان
مــا فيــه ،ولــيس عنــع أوــع مــن خلمــه مــا عنــعا ،ألا أهــل ســء ث تبســم يف وجهــي ث قــال :نحــن آل وورثــة رســول
إلتل ( )1يف احملءاب بءداعه ،فنةـءو فـاذا
فملغ :احلمع ت على ذلك ث قال ح :ادخل فعخلغ فاذا أا بءسول
يعــم علــى األامــل وهــو يمــول :ب ـ س

قــابم علــى ت بيــل األعســء ( )2فءأيــغ رســول
أا أبمــو امل ـ من
اخللة خلفتين أنغ وأ اابك عليكم لعنة ولعنذ .اخلرب .انتهى.
 19ـ يف عيون األخبار عن الءضا عن أبيه موسى بن جعفء بن د عليهم ـ الس و وعيا طويل وقع سـبق عنـع قولـه
تعــاىل« :قالــغ منلــة» اتيــة وفيــه ث قالــغ النملــة :هــل تــعري مل ســخءو لــك ال ـءيح مــن بـ ســاعء اململكــة؟ قــال ســليمان
بـذلك لـو سـخءو لـك ليـا اململكـة كمـا سـخءو لـك هـذه الـءيح لكـان
ما ح هبذا علم ،قالغ النملة :يعـ
زوااا من يعيك كزوال الءيح ،فاين ذ تبسم ضاوكا من قواا.
أن
 21ـ يف كتاب االوتجاج للطربسي روى عن موسى بن جعفء عن أبيه عن آابعه عـن احلسـ بـن علـي
فــان هــذا ســليمان قــع ســخءو لــه الـءايل فســارو يف ب ـ ده
يهــوداي مــن يهــود الشــاو وأوبــارهم قــال ألمــو ـ امل ـ من
أعطى ما هـو أفلـل مـن هـذا ،انـه أسـءي بـه
 :لمع كان كذلك ود
ألعوها دهء ورواوها دهء فمال له علي
من املسجع احلءاو إىل املسجع األقوى مسوس دهء ،وعءج به يف ملكوو السـمواو مسـوس عسـ ألـة عـاو يف أقـل مـن
ثلا ليلة و انتهى إىل ساا العءش ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 21ـ يف كتاب سعع السعود البن طاوس
__________________

نم عن تفسو أ

( )1اوتى ابل وب :ادتمل به.
( )2الت بيل لا التلبيل :ما يف موضا اللبل من ال ياب ويعءف ابلطوا .واألعسء :الشعيع أو الشوو واملءاد به االول أو ال ـاين كمـا ذكـءه اولسـي
(ره)
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اســاق إب ـءاهيم بــن أمحــع المــزويين ابســناده إىل أنــس بــن مالــك قــال :أهــعي لءســول

بســاا مــن قءيــة يمــال اــا

لعلـ ٍّي :اي علـي
هبنـعف فمعـع عليـه علـي وأبـو بكـء وعمـء وع مـان والـزبو وعبـع الءمحـان بـن عـوف وسـعع فمـال النـن
قل :اي ريح امحل لنا .فمال علي :اي ريح امحل بنا ،فامل هبم و أتوا أ ااب الكهة فسلم أبو بكء وعمـء فلـم يـءدوا
 ،ث قاو علي فسلم فءدوا  ،فمال أبو بكء :اي علي ما ابام ردوا عليك ومل يءدوا علينـا؟ فمـال اـم علـى ،فمـالوا:
اا ال نـءد بعــع املــوو إال علــى نــن أو و ـى نــن ،ث قــال علــى :اي ريــح امحلينـا فاملتنــا ،ث قــال :اي ريــح ضــعينا فوضــعتنا،
يف ـلوس الهـعاس وهـو
فوكز بءجله األر فتوضـل علـي وتوضـلا ث قـال :اي ريـح امحلينـا فاملتنـا فوافينـا املعينـة والنـن
َْ َ ْ َ َذ َ
َ ْ َ ْ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
ذ
َ
الوـلوس قـال :اي علـي
يمـءأ :أآ ح ِسبت أن أصحا البه ِف والر ِق ِيم اكنوا ِمن آياتِنا ععبزا فلمـا قلـى النـن
قــال انـس بــن مالــك :فمــص الموــة كلنــه
أخـربون عــن مســوكم أو بــون أن أخــربكم؟ قـالوا :بــل ختــربا اي رســول ،
معنا.

ََ َ ْ َ
َ َ ْ ر َ ْ ََْ ُ
ني الْق ْ
زل َد ْ َ
ه َع ْ َ
ُ
زني
اْلزن مزن يعم
ن
م
و
ـفء
و
ال
ـال
ق
ر
ط
 :وأسلنا
 22ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقولـه
ِ
ِ
ِ ِ
ََْ ْ ر َ ْ َ ْ
غ منْ ُه ْم َع ْن أَ ْمرنا نُذقْ ُُ م ْن َ
ذ
الس ِع ِري .
ذا
ع
ِ ِ ِ
يدي ُِ بِ ِإَ ِن َرب ُِ َومن ي َِّ ِ
ِ

دهـءا مـن
خعو أبو خالع الكـابلي علـي بـن احلسـ
 23ـ يف كتاب املناقل البن دهء آدوب أبو جعفء
عمــءه ،ث أراد أن ينوــءف إىل أهلــه فــلتى علــي بــن احلسـ ودــكى إليــه دــعس دــوقه إىل والعيــه ،فمــال :اي أاب خالــع يمــعو
ألعا رجل من أهل الشاو له قعر ومال ك و وقع أ اب بنتا له عار من أهل األر ويءيـعون أن يطلبـوا معاجلـا يعاجلهـا
فــاذا أنــغ سعــغ قعومــه فاعتــه وقــل لــه :أا أعاجلهــا لــك علــى أن ادــرتا لــك ان أعاجلهــا علــى ديتهــا عشــءس آالف ف ـ
تطمــلن إلــيهم وســيعطونك مــا تطلــل مــنهم فلمــا أ ــباوا قــعو الءجــل ومــن معــه وكــان مــن عةمــا أهــل الشــاو يف املــال
والمعرس فمال :اما مـن معـا يعـا بنـغ هـذا الءجـل؟ فمـال لـه أبـو خالـع :اا أعاجلهـا علـى عشـءس آالف درهـم ،فلقبـل إىل
فلخربه اخلرب ،فمال :ان أعلم اهنم سيهعرون
علي بن احلس
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بك وال يفون لك ،انطلق اي أاب خالع فخذ إبذن اجلاريـة اليسـءى ث قـل :اي خبيـا يمـول لـك علـي بـن احلسـ اخـءج مـن
هـذه اجلاريـة وال تعـع ،ففعــل أبـو خالـع مـا أمــءه وخـءج منهـا فلفاقـغ اجلاريــة وطلـل أبـو خالـع الــذي دـءطوا لـه فلـم يعطــوه،
فءجــا مهتمــا ك يبــا فمــال لــه علــي بــن احلسـ  :مــا ح أراك ك يبــا اي أاب خالــع أمل أقــل لــك اهنــم يهــعرون بــك؟ دعهــم ،فــإهنم
سيعودون إليك ،فاذا الموك فمل لسـغ أعاجلهـا وـ تلـعوا املـال علـى يـعي علـي بـن احلسـ فانـه ح ولكـم ثمـة ،فءضـوا
ورجا أبو خالع إىل اجلارية فلخذ أبذهنا اليسءى ث قـال :اي خبيـا يمـول
ووضعوا املال على يعي علي بن احلس
لك علي بن احلس  :اخءج من هذه اجلارية وال تعء اا إال بسبيل خو ،فانك إن ععو أوءقتـك بنـار املوقـعس الـذ
تطلا على االف عس ،فخءج منها ودفا املال إىل أيب خالع فخءج إىل ب ده.
 24ـ يف كتــاب االوتجــاج ـ للطربســي روى عــن موســى بــن جعفــء عــن أبيــه عــن آابعــه عــن احلس ـ بــن علــي

ََُْ َ
ون َ ُ
ه
يعمل

 :فان هذا سـليمان سـخءو لـه الشـياط
أن يهوداي من يهود الشاو وأوبارهم قال ألمو امل من
َ
َ
زن ََماريز َ
زاء مز ْ
أفلـل مــن هــذا أن
 :لمـع كــان كـذلك ولمــع اعطـى إلمـع
زب َوتَما ِثيززل قـال لــه علـي
مززا يشز ُ ِ
ِ
الشـياط ابالميـان ،فلقبـل إليـه اجلـن
الشياط سخءو لسليمان وهي مميمـة علـى كفءهـا ،وقـع سـخءو لنبـوس إلمـع

التسعة من أدءافهم من جن نويب واليمن من ب عمءو بن عامء من االوجـة مـنهم دلـاس وملـاس وااملكـان واملـءزابن
َ ْ َ َ ْ َْ َ
ك َن َفرا ِم َ
زن
واملازمان ونفاو وهاضل وها ل وعمءو ( )1وهم الذين يمول تبارك وتعاىل اسه فيهم :و ِإَ َصفنا ِإْل
ْ
بـبطن النخلـة ،فاعتـذروا أبهنـم نـوا كمـا ننـتم أن لـن
اْل رن وهم التسعة يسـتمعون المـءآن ،فلقبـل إليـه اجلـن والنـن
ِ
يبعــا أوــعا ،ولمــع أقبــل إليــه أوــع وســبعون ألفــا مــنهم يبــايعوه علــى الوــوو والوــلوس والزكــاس واحل ـ واجلهــاد ونوــح
املسلم  ،واعتذروا أبهنم قالوا على
__________________

دططا وهذا أفلل ا

( )1يف ضبط تلك األسا خ ف ذكءه يف هامش الباار (الطبعة احلعي ة ج  11ة )44
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أعطــى ســليمان ،ســباان مــن ســخءها لنبــوس د

بعــع أن كانــغ تتمــءد وتــزعم أن ت ولــعا فلمــع ــل مبع ــه مــن اجلــن

واالنس ما ال حيوى.
وـعيا طويـل وفيـه قـال السـاعل :كيـة ـععو الشـياط إىل السـما وهـم أم ـال
 25ـ وفيـه عـن أيب عبـع
مــن البنــا مــا يعجــز عنــه ولــع آدو؟ قــال :أللة ـوا
النــاس يف اخللمــة والك افــة وقــع كــانوا يبنــون لســليمان ،ابــن داود
لســليمان ملــا ســخءوا ،وهــم خلــق دقيــق ،ألــذا هم التنســم ،والــعليل علــى ذلــك ــعودهم إىل الســما السـرتاا الســما ،وال
يمعر اجلسم الك ية على االرتما إال بسلم أو سبل.
 26ـ يف الكايف ععس من أ اابنا عن سهل بن زايد عن أمحع بن د بن أيب نوـء عـن داود بـن احلوـ عـن الفلـل
َ ْ
َ ْ َ ُ َ َُ َ ُ ْ َ
َ ََ
َ َ
فزان اكْلَزوا ِ قـال :مـا هـي
َم
أيب العباس قال :قلغ أليب جعفء
اريب وتما ِثيزل و ِج ٍ
يعملون ه ما يشاء ِمن ِ
متاثيل الءجال والنسا  ،ولكنها متاثيل الشجء ودبهه.
 27ـ علي بن إبءاهيم عن احل بن السنعي عن جعفء بن بشو عمن ذكءه عن أيب عبع
بن احلس لواو عليهما وساعع وأمناا ( )1فيها متاثيل الس عليها.

قـال :كانـغ لعلـي

 28ـ د بن حي عـن أمحـع وعبـع إبـين د عـن علـي بـن احلكـم عـن أابن بـن ع مـان عـن أيب العبـاس عـن أيب عبـع
َ
ََُْ َ
ون َ ُ َ
زن ََمار َ
شاء م ْ
يزب َوتَما ِثيزل فمـال :و مـا هـي متاثيـل الءجـال والنسـا
 :يعمل
يف قـول
ه ما ي ُ ِ
ِ
ولكنها الشجء ودبهه.
َ
ََُْ َ
ون َ ُ َ
شاء م ْن ََمار َ
يزب َوتَما ِثيزل قـال :يف الشـجء وقولـه
 :يعمل
 29ـ يف تفسو علي بن إبـءاهيم وقولـه
ه ما ي ُ ِ
ِ

َ َُ ُ ْ
ْ ُ
داود شززبرا
 :وجفــان كــاجلواب أي جفنــة كــاحلفءس وقــعور راســياو أي بتــاو ث قــال جـل ذكــءه :اع َملززوا آَ
َ ذ ُ
َ ٌ
ب ُ
ور .
قال :اعملوا ما تشكءوا عليه ث قال سباانهَ :وق ِليل ِم ْن ِعبا ِدي الش

 31ـ يف أ ول الكايف بعم أ اابنا رفعه عن هشاو بن احلكم قال :قال

__________________
( )1الوساعع لا الوسادس :املخعس .واألمناا لا النمط :ضءب من البساا.
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أبو احلسن موسى بن جعفء

 :اي هشاو ث معل

َ ذ ُ
َ ٌ
ب ُ
ور .
الملة فمالَ :وق ِليل ِم ْن ِعبا ِدي الش

اا ووسـ
 31ـ يف روضة الكايف سهل بن عبيع ( )1عن أمحع بن عمء قال :دخلغ علـى أيب احلسـن الءضـا
بــن ثــويء بــن أيب فاختــة فملــغ لــه :جعلــغ فــعاك اا كنــا يف ســعة مــن الــءزا وأللــارس مــن العــيش ( )2فتهــوو احلــال بعــم
() 3
أن يءد ذلـك إلينـا ،فمـال :أي دـي تءيـعون تكونـون ملوكـا؟ أيسـءك أن تكـون م ـل طـاهء وهءمثـة
التهو ،فاد
وانــك علــى خ ـ ف مــا أنــغ عليــه؟ قلــغ :ال و مــا يســءين أن ح الــعنيا مبــا فيه ـا ذهبــا وفلــة وان علــى خ ـ ف مــا أا
َ ْ َ َ ُْْ ََ َذ ُ
ْ
يمول :ل ِِئ شبرتم ْل ِزيدنكم وقال سـباانه وتعـاىل:
عليه ،قال :فمال :فمن أيسء منكم فليشكء إن
ْ َُ َ َُ ُ ْ
َ ذ ُ
َ ٌ
ب ُ
ور واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
داود شبرا َوق ِليل ِم ْن ِعبا ِدي الش
اعملوا آَ
 32ـ يف هن الب ألة أو يكم عباد بتموى فاهنا وق عليكم ،واملوجبة على ومكم ،وان تسـتعينوا عليهـا
ابت وتستعينوا هبا على فان التموى يف اليوو احلءز واجلنة ( ،)4ويف ألع الطءيق إىل اجلنة ،مسلكها واضح وسـالكها رابـح
ومستودعها وافظ مل تربل عارضة نفسها على األمم املاض والهابءين حلاجتهم إليها ألـعا إذا أعـاد مـا أبـعى وأخـذ مـا
() 5
اعطى وسلل عما أسعى فما أقل من قبلها ومحلها وق محلها
__________________
 ...اه» وهو الةاهء.

( )1ويف بعم النسخ «سهل عن عبيع
( )2الهلارس :طيل العيش.
( )3الطاهء هو أبو الطيل أو أبو طلاـة طـاهء بـن احلسـ املعـءوف بـذو اليمينـ واىل خءاسـان وهءمثـة هـو هءمثـة بـن أعـ وهـو مـن أ ـااب الءضـا
وك مها من قواد امللمون وخعمته ،وقع مء احلعيا يف اولع ال اين فاة  527وقع ذكء ما تءلة الءجل خمتوءا يف الذيل فءاجا.
( )4اجلنة ـ بلم اجليم ـ :ما يسترت به.
( )5قوله

« :مستودعها وافةه يع

سباانه ألنه مستود األعمال كما قال
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ـ

أول ك األقلون وهم أهل فة

َ ذ ُ
َ ٌ
ب ُ
ور
سباانه إذ يمولَ :وق ِليل ِم ْن ِعبا ِدي الش

 33ـ يف موـبال الشـءيعة قـال الوـادا  :ولـو كـان عنـع عبـادس يتعبـع هبـا عبـاده املخلوـ أفلـل مـن الشـكء
على كل وال ألطلق لفةه فيهم من ليا اخللق هبا ،فلما مل يكـن أفلـل منهـا خوـها مـن بـ العبـاداو ،وخـص أرابهبـا،
َ ذ ُ
َ ٌ
ب ُ
ور .
فمالَ :وق ِليل ِم ْن ِعبا ِدي الش

مــن االخبــار النــادرس يف فنــون دـ ابســناده إىل احلسـ بــن
 34ـ يف عيــون األخبــار يف ابب مــا جــا عــن الءضــا
خالــع عــن أيب احلســن علــي بــن موســى الءضــا عــن أبيــه موســى بــن جعفــء عــن أبيــه جعفــء بــن د عــن أبيــه د بــن علــي
قــال ذاو يــوو أل ــاابه :إن تعــاىل وهــل ح ملكــا ال ينبهــي ألوــع مــن بعــع،
قــال :إن ســليمان بــن داود
سخء ح الءيح واالنس واجلن والطو والوووش ،وعلمين منطق الطو ،وآ ين من كل دي وما ليا ما أوتيغ مـن امللـك
ما ح سءور يوو إىل الليل وقع أوببغ أن أدخل قوءى يف ألع فل عع أع ه وأنةء إىل ـالكي ،وال أتذنـوا ألوـع علـى
ما ينهص علي يومى ( )1قالوا :نعم فلما كان من الهـع أخـذ عوـاه بيـعه و ـعع إىل أعلـى موضـا مـن قوـءه ،ووقـة متك ـا
على عواه ينةء إىل الكه سءورا مبا
__________________
َ

َ

سباانه إنذا ال نُض ُ
يع أ ْج َر َم ْن أ ْح َس َن َع َمل قاله احملمق اخلوعى والشارل املعتـزح وعـن الءاونـعي (قـعه) انـه أراد ابملسـتود قلـل اونسـان واـوز ان
ِ
ِ

«مل تـربل عارضـة نفسـها  ...اه» قـال الشـارل املعتـزح :كـ و فوـيح
وقولـه
يءاد ابملستود امل عكة احلفةة الذ هي وسـاعط بـ اخللـق وبـ
لطية يمول :إن التموى مل تزل عارضة نفسها على مـن سـلة مـن المـءون فمبلهـا المابـل مـنهم دـبهها ابملءعـة العارضـة نفسـها نكاوـا علـى قـوو فءألـل
فيها مء رألل وزهع من زهع.
وأســعى اليــه :أوســن وقولــه

«وســلل عمــا أســعى» أي سـ ل أرابب ال ــءوس عمــا أســعى وأوســن إلــيهم مــن الــنعم واتال فــيم ــءفوها وفــيم

«فما أقل من قبلها» يع ما أفل من قبل التموى العارضة نفسه على الناس.
أنفموها؟ قوله
( )1نفص ف ا :كعر عينه.
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أعطــى ،إذا نةــء إىل دــاب وســن الوجــه واللبــاس قــع خــءج عليــه مــن بعــم زوااي قوــءه ،فلمـا بوــء بــه ســليمان

قــال

له :مـن أدخلـك إىل هـذا الموـء وقـع أردو أن أخلـو فيـه اليـوو فبـإذن مـن دخلـغ؟ قـال الشـاب :أدخلـين هـذا الموـء ربـه
وابذنه دخلغ ،قال :ربـه أوـق بـه مـ فمـن أنـغ؟ قـال :أا ملـك املـوو قـال :وفيمـا ج ـغ؟ قـال :ج ـغ ألقـبم رووـك
أن يكــون ح ســءور دون لماعــه فمــبم ملــك املــوو رووــه وهــو
قــال :امــم ملــا أمــءو بــه فهــذا يــوو ســءوري وأ
متكـل علــى عوــاه ،فبمــي سـليمان متك ـا علــى عوــاه وهــو ميـغ مــا دــا  ،والنــاس ينةــءون إليـه وهــم يمــعرون انــه وــي
فافتنوا فيه واختلفوا فمنهم من قال :إن سليمان قع بمي متك ـا علـى عوـاه هـذه األايو الك ـوس ومل يتعـل ومل يـنم ومل اكـل
ومل يشــءب ،انــه لءبنــا الــذي اــل علينــا أن نعبــعه ،وقــال قــوو :إن ســليمان ســاوء وانــه يءينــا انــه وقــة متكــل علــى عوــاه
يساء أعيننا ولـيس كـذلك ،فمـال امل منـون :إن سـليمان هـو عبـع ونبيـه يـعبء أمـءه مبـا يشـا فلمـا اختلفـوا بعـا
دابة األر فعبغ يف عوـاه ،فلمـا أكلـغ جوفهـا انكسـءو العوـا وخـء سـليمان مـن قوـءه علـى وجهـه ،فشـكءو
ََ
 :فل ذمززا
اجلــن ل رضــة ــنيعها ،ف جــل ذلــك ال توجــع االرضــة يف مكــان إال وعنــعها مــا وطـ  ،وذلــك قــول

ْ ُّ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ
َ َ ْ َ َْ َْ ْ َ
َذُ ْ َ َ ْ ذ َ ذُ ْ َ ْ َْ ُ ُ ْ َ ََُ َ َ ذ َ ذ ََذَ
ون الْ ََيْ َ
زب
اْلن أن لو اكنوا يعلم
ت
قضينا علي ُِ الموت ما دلهم لَع موتِ ُِ ِإال دابة اْلر ِض تأكل ِمنسأتُ فلما خر تبين ِ ِ
َ ُ
َ َ ذ َ ذ ََذَ
َْ
ُْ
زت
 :و مـا نزلـغ هـذه اتيـة هكـذا وامنـا نزلـغ :فلمزا خ
ني ث قـال الوـادا
زر تبين ِ
ما ِْلثوا ِِف العذا ِ الم ِه ِ
َ ُ
ُْ ذ
َْ
أن ْ ُّ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ
ُْ
ني .
اْلاس
ِ
اْلن لو اكنوا يعلمون الَيب ما ِْلثوا ِِف العذا ِ الم ِه ِ
ْ ُّ َْ
َ َ ذ َ ََذَ
اْلزن أن
 08ـ يف كتاب علل الشءاعا م ل ما نملناه عن عيون األخبار إال أن آخءها وامنا نزلـغ :فلما خ ذر تبين ِ
زت ِ
َ ُ
َْ
َْ ُ َ ْ َ ُ َ َْ ْ َ
ُْ
ني .
اْلاس لو اكنوا يعلمون الَيب ما ِْلثوا ِِف العذا ِ الم ِه ِ

 36ـ وـعثنا أيب رضـى عنـه قـال :وـعثنا علـي بـن إبـءاهيم بـن هادـم عـن أبيـه إبـءاهيم بـن هادـم عـن ابـن أيب عمـو
قـال :أمـء سـليمان بـن داود اجلـن فوـنعوا لـه قبـة مـن قـواريء ،فبينـا هـو متكـل
عن أابن عـن أيب بوـو عـن أيب جعفـء

على عوـاه يف المبـة ينةـء إىل اجلـن كيـة ينةـءون إليـه إذ وانـغ منـه التفاتـة فـاذا رجـل معـه يف المبـة ،قـال لـه :مـن أنـغ؟
قال :

325

اا الذي ال أقبل الءدا وال أهاب امللوك ،اا ملك املوو فمبله وهو قاعم متكل على عواه يف المبـة واجلـن ينةـءون اليـه،
قال :فمك وا سنة يعأبون له ( )1و بعا
َ َ

ْ

َ

ْ

ْ

ْ
َ َ ذ َ ََذَ
اْل ُّن أَ ْن ل َ ْ
زو
االرضة فلكلغ منسلته وهي العوـا ،فلما خ ذر تبين ِ
ت ِ

ُ
َ
ُ ْ ُ َ َْ َ
ُ
زني قـال أبـو جعفـء
اكنوا يعلمون الَيب ما ِْلثزوا ِِف العزذا ِ الم ِه ِ
سليمان ،فما تكاد تءاها يف مكان إال وعنعها ما وط .

إن اجلـن يشـكءون االرضـة مـا ـنعغ بعوـا

قـال :لمـع دـكءو الشـياط
 37ـ وابسـناده إىل احلسـن بـن علـي بـن عمبـة عـن بعـم أ ـاابنا عـن أيب عبـع
وـ سـمط وقـالوا عليـك اخلـءاب وعلينـا املـا والطـ  ،فـ تكـاد تءاهـا يف موضـا
االرضة و أكلغ عوـا سـليمان
إال رأيغ ما أو طينا.
قــال:
 38ـ يف كتــاب كمــال الــعين ومتــاو النعمــة ابســناده إىل د بــن جعفــء عــن أبيــه عــن جــعه عــن رســول
عاش سليمان بن داود سبعماعة سنة واث عشء سنة.
 39ـ يف تفســو علــي بــن إب ـءاهيم وــعثين أيب عــن ابــن أيب عمــو عــن أابن بــن ع مــان عــن أيب بوــو عــن أيب جعفــء
أمــء اجلــن فبنـوا لــه بنــا مــن قـواريء ،قــال :فبينمــا هــو متــك علــى عوــاه ينةــء إىل
قــال :إن ســليمان بــن داود
الشــياط كيــة يعملــون وينةــءون إليــه إذ وانــغ منــه التفاتــة ،فــاذا هــو بءجــل معــه يف المبــة ففــز منــه فمــال :مــن أنــغ؟
فمــال :أا الــذي ال أقبــل الءدــا وال أهــاب املل ــوك اا ملــك امل ــوو فمبلــه وهــو متك ــل علــى عوــاه ،فمك ـوا ســنة يبن ــون
ْ َْ
َ َ ذ َ ََذَ
اْل ُّن أن
وينةءون إليه ويعأبون له ويعملون و بعا تعاىل االرضة ،فلكلغ منسـلته وهـي العوـا ،فلما خ ذر تبين ِ
ت ِ
َ ُ
َْ
َْ ُ َ ْ َ ُ َ َْ ْ َ
ُْ
زني فـاجلن تشـكء االرضـة مبـا عملـغ بعوـا سـليمان قـال :فـ تكـاد
لو اكنوا يعلمون الَيب ما ِْلثوا ِِف العزذا ِ الم ِه ِ
تءاها يف مكان إال وعنعها ما وط .
قـال :إن
 41ـ يف روضة الكايف ابن إلبوب عن ليل بن احل عـن الوليـع بـن ـبيح عـن أيب عبـع
أن آيـة موتـك أن دـجءس ختـءج مـن بيـغ املمـعس يمـال اـا اخلءنوبـة ،قـال :فنةـء سـليمان
أووى إىل سليمان بـن داود
يوما فاذا الشجءس اخلءنوبة قع طلعغ من بيغ املمعس فمال اا :ما اسك؟ قالغ :اخلءنوبة
__________________
( )1دأب يف عمله :جع وتعل واستمء عليه.
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قــال :فــوىل ســليمان مــعبءا إىل إلءابــه ،فمــاو فيــه متكيــا علــى عوــاه فمــبم رووــه مــن ســاعته ،قــال :فجعلــغ اجلــن واالنــس
خيعمونه ويسعون يف أمءه كما كانوا ،وهم يةنون انه وي مل ميـغ يهـعون ويءووـون وهـو قـاعم بـغ وـ دبـغ األر مـن
ْ
َ َ ذ َ ََذَ
زن أَ ْن لَزوْ
اْل ُّ
عواه ،فلكلغ منسلته ،فانكسءو وخء سليمان إىل األر  ،أف تسما لمولـه
 :فلما خ ذر تبين ِ
زت ِ
َ ُ
َْ
ُ َ َُْ َ َْْ َ
ُْ
ني .
اكنوا يعلمون الَيب ما ِْلثوا ِِف العذا ِ الم ِه ِ
.
 41ـ يف جمما البيان ويف الشواذ تبينغ االنس وهي قءا س علي بن احلس وأ عبع
قال :كان آ ة بن بءويا يعبء أمءه و دبغ االرضة.
 42ـ وفيه ويف وعيا آخء عن أيب عبع
َ
َ
ٌ
ْ َ َذ
َ ْ
َ ْ َ َ َ
َ ْ َ
َ
زماَ قـال فـان حبـءا
زني و ِش ٍ
 43ـ يف تفسو علـي بـن إبـءاهيم وقولـه :لقد اكن لِسبإٍ ِِف مسب ِن ِهم آية جن ِ
تان عن ي ِم ٍ
أمء جنوده أن اءوا ام خليجا من الباـء العـذب إىل بـ د اانـع ففعلـوا ذلـك وعمـعوا
كان من اليمن وكان سليمان

لــه عمــعس مــن الوــخء والكلــس ( )1وـ يفــيم علــى ب دهــم وجعلـوا للخلــي جمــاراي ،فكــانوا إذا أرادوا أن يءســلوا منــه املــا
أرســلوا بمــعر مــا حيتــاجون اليــه ،وكانــغ اــم عــن ميـ و ــال عــن مســوس عشــءس أايو فيهــا ميــء ( )2ال يمــا عليــه الشــمس مــن
على ذلك السع اجلـءذ وهـي
التفافها ،فلما عملوا ابملعا ي وعتوا عن أمء رهبم وهناهم الواحلون فلم ينتهوا بعا
الفارس الكبوس ،وكانغ تملا الوخءس الذ ال يستملها الءجال وتءمى هبا ،فلما راى ذلك قـوو مـنهم هءبـوا وتءكـوا الـب د ،فمـا
زال اجلءذ تملا احلجء و خءب ذلك السع ،فلم يشعءوا و ألشيهم السيل وخءب ب دهم وقلا أدجارهم.
 44ـ يف جمما البيان ويف احلعيا عن فءوس بن مسيك قال :سللغ رسول
__________________
( )1الكلس :الواروج يب به.
( )2كذا يف النسخ ويف املوعر «فيما ميء» ويف الباار «فيمن ميء» ويف تفسو الربهان «فيها مثء ال يما عليها الشمس».
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عــن ســبل أرجــل هــو أو امـءأس؟ فمــال :هــو رجــل مــن الهــءب ولــع عشــءس ،تيــامن مــنهم ســتة ،وتشــلو مــنهم أربعــة ،فامــا
الــذين تيــامنوا فــاألزد وكنــعس ومــذو واألدــعءون وأمنــار ومحــو ،فمــال رجــل مــن المــوو :مــا أمنــار؟ قــال :الــذين مــنهم خ ـ عم
وجبلية واما الذين تشلموا فعاملة وجذاو وخلم وألسان.
 45ـ يف روضــة الكــايف د عــن أمحــع بــن د عــن ابــن إلبــوب عــن ليــل ابــن ــاحل عــن ســعيء قــال :ســلل رجــل أاب
ْ ََْ َ
ََ َُ َُْ
ْ
ُ
 :فَقالُوا َر ذ
ْ
َ
فارنا وظلموا أنفسزهم فمـال :هـ ال قـوو ،كانـغ اـم قـءى
س
أ
ني
د
د
ع
با
نا
ب
ِ
ِ

عـن قـول
جعفء
علـيهم
متولة ينةء بعلهم إىل بعم ،وأهنـار جاريـة وأمـوال ـاهءس فكفـءوا أبنعـم وألـووا مـا أبنفسـهم فلرسـل
سيل العءو ففءا قءاهم وأخءب دايرهم وأبعام مكـان جنـا م جنتـ ذوا أكـل عـط وأثـل ودـي مـن سـعر قليـل ث قـال
َ َُ ََْ ُ
ذ ْ َ
َ َ َْ ُ
ناه ْ
ب ُف َ
ور .
ازي ِإال ال
َن
ل
ه
و
وا
ر
ف
ك
ما
ب
م
َلِك جَّي
ِ
ِ

خطبــة ألمــو املـ من وفيهــا يمــول  :وا أســفا مــن فعـ و دــيعذ مــن بعــع
 46ـ وابســناده إىل أيب عبــع
قءب مود ا اليوو كية يستذل بععي بعلها بعلا ،وكية يمتـل بعلـها بعلـا املتشـتتة ألـعا عـن األ ـل ،النازلـة ابلفـء ،
امل ملــة الفــتح مــن ألــو جهتــه ،كــل وــزب مــنهم آخــذ بهوــن ،أينمــا مــال الهوــن مــال معــه ،مــا أن  -ولــه احلمــع-

سـيجما هـ ال لشـء يــوو لبـين اميــة كمـا امــا قـز اخلءيــة ي لـة بيــنهم ث اعلهـم ركامــا ( )1كءكـاو الســااب ،ث يفـتح اــم
أبوااب يسيلون من مستشارهم ( )2كسيل اجلنت سيل العءو ،ويـا بعـا إليـه فـارس فلـم ي بـغ عليـه أكمـة ومل يـءد سـننه ر
طود يذعذعهم يف
__________________
( )1المــز  :قطــا الســااب املتفءقــة وامنــا خــص اخلءيــة ألنــه أول الشــتا والســااب يكونــه فيــه متفءقــة ألــو مـرتاكم قالــه يف النهايــة .والءكــاو :املرتاكــل
بعله فوا بعم.
( )2أي إلل انبعاثهم و ييجهم ،قال الفيم (ره) يف الوايف :وكلنه أدار
بسيل العءو لتخءيبهم الب د وأهلها الذين كانوا يف خفم ودعة.

بـذلك إىل فـنت أيب مسـلم املـءوزي واست وـاام لبـين اميـة ،وامنـا دـبههم
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بطون أوديـة ( )1ث يسـلكهم ينـابيا يف األر اخـذ هبـم مـن قـوو ومـوا قـوو ،وميكـن مـن قـوو لـعاير قـوو تشـءيعا لبـين اميـة
( .) 2
 47ـ يف أ ول الكايف علـي بـن إبـءاهيم عـن أبيـه عـن ابـن إلبـوب عـن ليـل بـن ـاحل عـن سـعيء قـال :سـلل رجـل أاب
ْ ََْ َ
ََ َُ َُْ
ْ
ُ
 :فَقالُوا َر ذ
ْ
َ
فارنا وظلموا أنفسهم اتيـة فمـال :هـ ال قـوو كانـغ اـم
س
أ
ني
د
د
ع
با
نا
ب
عـن قـول
عبع
ِ
ِ

وألووا مـا أبنفسـهم مـن عافيـة ،
قءى متولة ينةء بعلهم إىل بعم ،وأهنار جارية وأموال اهءس ،فكفءوا نعم
َُْ
ْ
َ ْ َ ذ ُ َرُ
ذ َ ُ َرُ
زهم فلرسـل علـيهم سـيل العـءو ،ففـءا
فهو مـا هبـم مـن نعمـة ،و إِن اهلل ال يَري ما بِقوآٍ حىت يَريوا ما بِأنف ِس ِ
ق ـءاهم وخــءب دايرهــم ،وأذهــل أبم ـواام وأبــعام مكــان جنــا م جنت ـ ذوا أكــل عــط وأثــل ودــي مــن ســعر قليــل ،ث
َ َُ ََْ ُ
ذ ْ َ
َ َ َْ ُ
ناه ْ
ب ُف َ
ور .
ازي ِإال ال
َن
ل
ه
و
وا
ر
ف
ك
ما
ب
م
قالَ :لِك جَّي
ِ
ِ
من قلـاس أهـل الكوفـة علـى علـي بـن

 48ـ يف كتاب االوتجاج للطربسي وعن أيب محزس ال ماح قال :دخل قا
َْ
ذ
ُ
َ َ َ ْ ََُْ ْ ََْ َ ُْ
باركنا ِفيها قزرى
ني الق َرى ال ِِت
 :وجعلنا بينهم وب
فمال له جعلين فعاك أخربن عن قـول
احلس
َ
َذ ْ
اِل َوأيذاما آمن َ
َ ذ َْ
ري س ُ
ريوا ِفيها َْل ِ َ
ني فمـال لـه :مـا يمـول النـاس فيهـا قـبلكم ابلعـءاا؟ قـال :يمولـون
ِِ
ظا ِه َرة َوقدرنا ِفيها الس ِ

اهنــا مكــة ،قــال :وهــل رأيــغ الســءا يف موضــا أك ــء منــه مبكــة قــال :فمــا هــو؟ قــال :امنــا عـ الءجــال ،قــال :وان ذلــك يف
ْ َ ُْ
َ :و َك َأ ري ْن م ْن قَ ْر َية َعتَ ْ
زت َع ْ
زن أمزر َر ربهزا َو ُر ُسز ِل ُِ وقـالَ :وتِلزك القزرى
كتـاب أو مـا تسـما إىل قولـه
ِ
ٍ
َ
ْ
ذ ْ ْ
ْ َ ذ ُ
ََْ ْ ُ
ناه ْم وقـالَ :و ْسئَ ِل ال َق ْر َية ال ِِت ك ذنا ِفيها َوال ِع َري ال ِِت أقبَلنزا ِفيهزا فليسـلل المءيـة أو الءجـال أو العـو؟ قـال:
أهلب
وتـ عليــه آايو يف هـذا املعـ قـال :جعلــغ فــعاك فمـن هــم؟ قـال :نحــن هــم قـال :أو مل تســما إىل قولـه :سز ُ
زريوا ِفيهززا
ِ
َ

َ

اِل َوأيذاما آمن َ
ْل ِ َ
ني قال :آمن من الزيغ.
ِِ
__________________

( )1األكمــة :النــل .وال ــء  :الــعا اجل ـءيش والط ــود :اجلبــل .واو ــءور يف «ســننه» كمــا قالــه يف ال ـوايف يءجــا إىل الســيل أو إىل
ابلذال  :التفءيق.
( )2التشءيع :التنهو.
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تعــاىل والذعذعــة

 49ـ وعـن أيب محـزس ال مـاح قـال :أتـى احلسـن البوـءي ( )1أاب جعفـء

فمـال :ال سـللك عـن أدـيا مـن كتـاب

فمال له أبو جعفء :السغ فميه أهل البوءس؟ قال قع يمال ذلك فمال له أبـو جعفـء  :هـل ابلوـربس أوـع أتخـذ عنـه؟
قال :ال قال فجميا أهل البوءية اخـذون عنـك؟ قـال :نعـم فمـال أبـو جعفـء  :سـباان لمـع تملـعو عةيمـا مـن
األمء بلهين عنك أمء فما أدرى أكذاك أنغ أو يكذب عليك؟ قـال :مـا هـو؟ قـال :زعمـوا انـك تمـول أن خلـق العبـاد
ففو إليهم أمورهم؟ قال :فسكغ فمال :أرأيغ من قال له يف كتابه :انـك آمـن ،هـل عليـك خـوف بعـع هـذا المـول
منــه؟ فمــال أبــو جعفــء  :ان اعــء إليــك آيــة واهنــى إليــك خطبــا وال أوســبك إال وقــع فسـءته علــى ألــو وجهــه ،فــان
ذ
َ َ َ ْ ََُْ ْ ََْ َ ُْ
ني الق َرى ال ِِت
كنغ فعلغ ذلك فمع هلكغ وأهلكغ فمال له :وما هو؟ فمال :أرأيغ ويـا يمـول وجعلنا بينهم وب
َْ
ُ
َذ ْ
اِل َو َأيذاما آمن َ
َ ذ َْ
ري س ُ
ريوا ِفيها َْل ِ َ
زني اي وسـن بلهـين انـك أفتيـغ النـاس فملـغ:
ِِ
باركنا ِفيها قرى ظا ِه َرة َوقدرنا ِفيها الس ِ

هي مكة! فمال أبو جعفء  :فهل يمطا على من و مكة وهل خيـاف أهـل مكـة وهـل تـذهل أمـواام فمـ يكونـوا
فــيمن أقــء بفلــلنا
آمن ـ ؟ بــل فينــا ضــءب األم ــال يف المــءآن فــنان المــءى الــذ ابرك فيهــا ،وذلــك قــول
َْ
ذ
ُ
َ َ َ ْ ََُْ ْ ََْ َ ُْ
باركنا ِفيها قرى ظا ِه َرة والمـءى الةـاهءس الءسـل والنملـة
ني الق َرى ال ِِت
ويا أمءهم أن اتوا فمـال :وجعلنا بينهم وب
َ
عنا إىل ديعتنا وفمها ديعتنا إىل ديعتنا وقولهَ :وقَ ذد ْرنا ف َ
يها ذ
الس ْ َ
ري والسو م ـل للعلـم س ُ
ريوا ِفيها َْل ِ َ
زاِل َوأيذامزا
ِ
ِ

م ل ملا يسو من العلم يف اللياح واألايو عنا إليهم يف احل ل واحلءاو و
__________________

( )1هــو رعــيس المعريــة أبــو ســعيع بــن أيب احلســن يســار مــوىل زيــع بــن بــغ األنوــاري أخــو ســعيع وعمــارس وأمهــم خــوس مــوالس أو ســلمة زوج النــن
) وكــان أوــع الزهــاد ال مانيــة عنــع النــاس وكــان يلمــى النــاس مبــا يهــوون ويتوــنا للءايســة قــال ابــن أيب احلعيــع :و ــن قيــل انــه يــبهم عليــا ويذمــه
(
احلســن بــن أيب احلســن البوــءي وروى انــه كــان مــن املخــذل عــن نو ـءته عليهالسـ و وكــان ــن دعــا عليــه أمــو املـ من عليهالس ـ و بمولــه :أطــال
وزنـك ،قـال أيـوب السجسـتاين :فمـا رأينـا احلسـن قـط إال وزينـا كلنـه رجـا عـن دفـن محـيم أو خءبنـعج ـ أي مكـارى ـ ضـل محـاره فملـغ لـه يف ذلـك؟
فمال :عمل يف دعوس الءجل الواحل.

331

الفـءاعم واألوكــاو «آمنـ » فيهــا إذا أخــذوا عــن معــعهنا الــذي أمــءوا أن اخــذوا منــه آمنـ مــن الشــك واللـ ل ،والنملــة
مـن احلـءاو إىل احلـ ل ،ألهنــم أخـذوا العلـم ــن وجـل اـم اخـذهم إايه عــنهم املهفـءس ،ألهنـم أهــل مـواث العلـم مــن آدو إىل
ويا انتهوا ذرية موفاس بعلها من بعم فلم ينته اال طفا إليكم بل إلينـا انتهـى ،ونحـن تلـك الذريـة املوـطفاس ال أنـغ
وأدباهك اي وسن ،فلو قلغ لك و ادعيغ ما ليس لك وليس إليك اي جاهل أهل البوـءس مل أقـل فيـك إال مـا علمتـه
األمــء إىل خلمــه وهنــا منــه وضــعفا ،وال

منــك ،و هــء ح عنــك ،وإايك أن تمــول ابلتفــويم ،فــان جــل وعــز مل يفــو
أجربهم على معا يه لما واخلرب طويل أخذا منه موضا احلاجة «انتهى».
 51ـ يف روضة الكايف ععس من أ اابنا عن أمحع بن د بن خالع عن أبيه عن د بن سنان عن زيـع الشـااو قـال:
دخل قتادس بن دعامة البوءي ( )1على أيب جعفء فمال :اي قتادس أنغ فميه أهل البوءس؟ فمـال :هكـذا يزعمـون فمـال
أبو جعفء  :بلهين انك تفسء المءآن؟ قال له قتادس :نعم .قال أبو جعفـء :بعلـم تفسـءه أو جبهـل؟ قـال :ال ،بعلـم فمـال
 :فان تفسءه بعلـم فلنـغ أنـغ ( )2واال أا أسـللك ،فمـال لمتـادس :سـل ،قـال :أخـربن عـن قـول
له أبو جعفء
َ
َذ ْ
اِل َوأيذاما آمن َ
َ ذ َْ
ري س ُ
ريوا ِفيها َْل ِ َ
ني فمـال قتـادس :ذاك مـن خـءج مـن بيتـه بـزاد وراولـة وكـءا
ِِ
يف سـبل« :و قدرنا ِفيها الس ِ
و ل يءيع هذا البيغ كان آمنا و يءجا إىل أهله ،فمال أبو جعفء  :نشعتك ابت اي قتادس هـل تعلـم انـه قـع خيـءج
الءجل من بيته بزاد و ل وكـءا وـ ل يءيـع هـذا البيـغ فيمطـا عليـه الطءيـق فتـذهل نفمتـه ويلـءب مـا ذلـك ضـءبة فيهـا
اجتياوـه ( )3قـال قتـادس :أللهـم نعــم ،فمـال أبـو جعفـء  :وحيــك اي قتـادس إن كنـغ امنـا فسـءو المـءآن مـن تلمـا نفســك
فمع هلكغ وأهلكغ ،وإن كنغ قع أخذته من
__________________
( )1هو من مشاهو إلعثي العامة ومفسءيهم.
( )2قال اولسي (ره) :أي فلنغ العامل املتووع الذي ال حيتاج إىل املعل والو ة وينبهي أن يءجا إليك يف العلوو.
( )3االجتيال :اوه ك.
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الءجال فمع هلكغ وأهلكـغ وحيـك اي قتـادس ذلـك مـن خـءج مـن بيتـه بـزاد وراولـة وكـءا وـ ل يـءوو ( )1هـذا البيـغ عارفـا
َ

ْ َْ

َ

َ
ْ َ
اها َت ْهزوي إْلْه ْ
زم ومل يعـن البيـغ فيمـول« :اليـه» فـنان
حبمنا يهواا بملبه ،كما قـال
 :فاجعل أفئِدة ِم َن ذ ِ
ِ ِ ِ
و دعــوس إب ـءاهيم ــلى عليــه مــن ه ـواا قلبــه قبلــغ وجتــه واال ف ـ  ،اي قتــادس فــاذا كــان كــذلك كــان آمنــا مــن عــذاب
وحيــك اي قتــادس امنــا يعــءف المــءآن
جهـنم يــوو الميامــة ،قــال قتــادس :ال جــءو و ال فســء ا إال هكــذا فمــال أبــو جعفــء

من خوطل به.
أن
 51ـ يف كتاب كمال العين ومتاو النعمة ابسناده إىل د بن احل اامعاين قـال :كتبـغ إىل ـاول الزمـان
اهنــم قــالوا :خــعامنا وقوامنــا د ـءار خلــق فكتــل
أهــل بيــذ ي ـ ذون ويمءعــوين ابحلــعيا الــذي روي عــن آابعــك
ْ
ْ
ذ
ُ
َ :و َج َعلْنا بَيْنَ ُه ْم َو َب ْ َ
ني ال ُق َرى الِت َ
باركنا ِفيها قرى ظا ِه َرة نحـن و المـءى
 :وحيكم ما تعءفون ما قـال
ِ
بــن جعفـء :ووــعثنا هبــذا احلــعيا علــي بــن د الكليــين عــن د بــن

الـذ ابرك فيهــا وأنــتم المــءى الةــاهءس .قــال عبــع
احل عن اول الزمان .
 52ـ يف كتاب علل الشءاعا ابسناده إىل أيب زهء ديل بن أنس عن بعم أ ااب أيب عبـع

قـال :قـال أبـو

عبــع أليب ونيفــة :اي أاب ونيفــة تعــءف كتــاب وــق معءفتــه وتعــءف الناســخ واملنســوخ؟ قــال :نعــم قــال :اي أاب ونيفــة
لمــع ادعيــغ علمــا ويلــك مــا جعــل إال عنــع أهــل الكتــاب الــذين انــزل علــيهم :ويلــك وال هــو إال عنــع اخلــاة مــن ذريــة
 :س ُ
زريوا
وما ورثك من كتابه وءفـا ،فـان كنـغ كمـا تمـول ولسـغ كمـا تمـول فـلخربن عـن قـول
نبينا
ِ
َ
زاِل َوأيذامززا آمنز َ
ِفيهززا َْلز ِ َ
إىل
زني ايــن ذلـك مــن األر ؟ قــال :اوسـبه مــا بـ مكــة واملعينــة ،فالتفـغ أبــو عبــع
ِِ

أ ــاابه فمــال :تعلمــون ان النــاس يمطــا علـيهم مــا ب ـ املعينــة ومكــة فت خــذ أم ـواام وال ي منــون علــى أنفســهم ويمتلــون؟
قالوا :نعم ،قال :فسكغ أبو ونيفة ،فمال :اي أاب ونيفة أخربن عن قول
__________________
( )1يءوو أي يموع.
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َ

ََ ْ َ َ ُ َ
اكن آ ِمنا اين ذلـك مـن األر ؟ قـال :الكعبـة قـال :أفـتعلم ان احلجـاج بـن يوسـة وـ وضـا
 :ومن دخلُ

املنجني ــق عل ــى اب ــن الـ ـزبو فمتل ــه ك ــان آمن ــا فيه ــا؟ ق ــال :فس ــكغ ،فم ــال أب ــو بك ــء احلل ــءمي :جعل ــغ ف ــعاك اجلـ ـواب يف
ََ
ََ ْ َ َ َ ُ
َ
ذ
املس لت ؟ فمال :اي أاب بكء س ُ
ريوا ِفيها َْل ِ َ
اِل وأياما آ ِم ِنني فمال :ما قاعمنا أهل البيـغ ،وامـا قولـه :ومزن دخلزُ
ِ
َ
اكن آ ِمنززا فمــن ابيعــه ودخــل معــه ومســح علــى يــعه ودخــل يف عمــعس أ ــاابه كــان آمنــا ،واحلــعيا طويــل أخــذا منــه

موضا احلاجة.
 :اي بـ ل ا ـعع أاب قبـيس فنـاد عليـه أن
 53ـ وابسناده إىل أيب سعيع اخلعري عن النن وعيا طويل يمـول فيـه
وــءو اجلــءي ( )1واللــل واحلمــء االهليــة ،أت فــاتموا وال أتكلـوا مــن الســمك إال مــا كــان لــه قشــء ،ومــا
رســول
المشء فلوس ،إن تبـارك وتعـاىل مسـخ سـبعماعة امـة عوـوا األو ـيا بعـع الءسـل ،فلخـذ أربعماعـة امـة مـنهم بـءا وث مثـلس
امة منهم حبءا ،ث ت هذه اتية وجعلناهم أواديا ومزقناهم كل زا.
 54ـ يف جممـا البيـان ويف احلـعيا عـن فـءوس بـن مسـيك قـال :سـللغ رسـول
احلعيا وقع تمعو أواعل قوة سبل.

عـن سـبل ،أرجـل هـو أو امـءأس

() 2

 55ـ يف روضــة الكــايف د بــن حيـ عــن أمحــع بــن ســليمان عــن عبــع بــن د اليمــاين عــن مســما بــن احلجــاج عــن
يــوو الهــعيء
بيــع علـ ٍّي
ــبال احلــذا عــن ــبال املــزين عــن جــابء عــن أيب جعفــء قــال :ملــا أخــذ رســول
ءخ إبليس يف جنوده ءخة ،فلم يبق منهم يف بء وال حبء إال أ ه ،فمالوا :اي سيعهم ومـوالهم ( )3مـاذا دهـاك فيمـا سعنـا
لك ءخة أووش من ءختك هذه؟ فمال ام :فعل
__________________
( )1اجلءي :نة من السمك يف هءه طول ويف فمه سعة وليس له عةم األعةم اللاي والسلسلة.
( )2مء احلعيا غ رقم  44فءاجا.
( )3قــال اولســي (ره) يف كتــاب مــءآس العمــول :أي قــالوا اي ســيعا واي مــوالا وامنــا ألــوه ل ـ يــوهم انو ـءافه إليــه (عليــه الس ـ و) وهــذا دــايا يف ك ـ و
َ
ْ َ
زن الْاكَد َ
َذ ََْ َ
اكن ِم َ
زني  .وقولـه :مـاذا دهـاك يمـال :دهـاه إذا
هلل َعليْز ُِ ِإن
البلها يف نمل أمـء ال يءضـى الماعـل لنفسـه كمـا يف قولـه تعـاىل أن لعنزت ا ِ
ِِ
ا ابته داهية.
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هذا النن فع إن مل يعص

أبعا ،فمالوا :اي سيعهم أنغ كنغ تدو ،فلمـا قـال املنـافمون :انـه ينطـق عـن ااـوى وقـال

ـ ـءخ إبلـيس ـءخة بطـءب فجمـا
أوعمها لواوبه :اما تءى عينيه تعوران يف رأسـه كلنـه جمنـون ـ يعنـون رسـول
أولياعه فمال :أما علمتم ان كنغ الدو من قبل؟ قالوا :نعم قال :آدو نمم العهـع ومل يكفـء ابلـءب ،وهـ ال نملـوا العهـع
() 1
وأقاو الناس ألو عل ٍّي لبس إبلـيس ج امللـك ونوـل منـربا وقعـع يف الزينـة
وكفءوا ابلءسول :فلما قبم رسول

َََ ْ َ ذ
زد َق َعلَزيْه ْم إبْل ُ
زيس
ولقد ص
ِ ِ ِ

و يموو اماو وتـ أبـو جعفـء:
ولا خيله ورجله ث قال ام :اطءبوا ال يطا
َ ذ ُ َ ذَُ ُ ذ َ
َ ُْ ْ
زززثمن َ
ني قــال أبــو جعفــء  :كــان أتويــل هــذه اتيــة ملــا قــبم رس ــول
ظنزززُ فزززاتبعوه إِال ف ِريقزززا ِمزززن الم ِ ِ
 ،والةن من إبليس و قالوا لءسول انه ينطق عن ااوى ،فةن هبم إبليس نا فوعقوا نه.
قـال :ملـا أمـء
 56ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم وـعثين أيب عـن ابـن أيب عمـو عـن ابـن سـنان عـن أيب عبـع
َ ُّ

ُ ر

ُ َ َ

ْ َ ْ َر َ
ْ
ْ
أن ينول أمو امل من للناس يف قولـه :يا أي َها ذ
زك يف علـ ٍّي» بهـعيء خـم
الر ُسوَ بَلغ ما أن ََِّ ِإْلك ِمن رب
نبيه
فمــال :مــن كنــغ مــواله فعلـي مــواله ،فجــا األابلســة إىل إبلــيس األكــرب وو ـوا ال ـرتاب علــى رؤســهم فمــال اــم إبلــيس :مــا
لكم؟ قـالوا إن هـذا الءجـل قـع عمـع اليـوو عمـعس ال حيلهـا دـي إىل يـوو الميامـة فمـال اـم إبلـيس :كـ إن الـذين وولـه قـع
َ

َ

َول َق ْد َص ذد َق َعليْه ْم إبْل ُ
يس َظ ذن ُُ اتية.
على رسوله:
وععوين فيه ععس لن خيلفوين فلنزل
ِ ِ ِ
َ
ذ
َ
َ ََْ ُ ذ َُ
فاعة ِعنْ َد ُه ِإال ل ِ َم ْن أ َِ َن ُه قال :ال يشفا أوع مـن أنبيـا ورسـله يـوو الميامـة
 :وال تنفع الش
 57ـ وقوله
قــع اذن لــه يف الشــفاعة مــن قبــل يــوو الميامــة ،والشــفاعة لــه ول عمــة
 ،فــان
وـ اذن لــه إال رســول
.
لواو عليهم ث بعع ذلك ل نبيا

قــال :وــعثين أيب عــن ابــن أيب عمــو عــن معاويــة بــن عمــار عــن أيب العبــاس املكــرب قــال :دخــل مــوىل الم ـءأس علــي بــن
احلس ـ ــلواو عليهمــا علــى أيب جعفــء ــلواو عليــه يمــال لــه أب ــو أميــن فمــال لــه :اي أاب جعف ــء ته ــءون الن ــاس
وتمولون دفاعة د
__________________
( )1ويف املوعر «وقعع يف الوثبة» والوثبة :الوسادس.
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دفاعة د؟! فهلل أبو جعفـء

وـ تءبـع وجهـه ( )1ث قـال :وحيـك اي أاب أميـن أألـءك إن عـة بطنـك وفءجـك؟ أمـا

ويلـك وهـل يشـفا إال ملـن وجبـغ لـه؟ ث قـال :مـا مـن
لو قع رأيغ افزا الميامة لمع اوتجغ إىل دفاعة رسـول
يوو الميامة ،ث قال أبـو جعفـء  :إن لءسـول
أوع من األول واتخءين إال وهو إلتاج إىل دفاعة رسول
الشـفاعة يف أمتــه ،ولنــا الشــفاعة يف دــيعتنا ،ولشــيعتنا دـفاعة يف أهــاليهم ،ث قــال :وإن املـ من ليشــفا يف م ــل ربيعــة
وملء ،وإن امل من ليشفا و خلادمه ،يمول :اي رب وق خعمذ كان يميين احلء والربد.
 58ـ ويف روايـة أيب اجلـارود عـن أيب جعفـء
ْ
ْ
ْ َ
اْل َ ذق َو ُه َو ال َع ِ ُِّّل الب ِب ُري وذلـك أن أهـل السـمواو مل يسـمعوا وويـا فيمـا بـ أن بعـا عيسـى بـن مـءمي إىل أن بعـا د
ســا أهــل الســمواو ــوو ووــي المــءآن كوقــا احلعيــع علــى الوــفا ،فوــعق
 ،فلمــا بعــا جربعيــل إىل د

َ َ ُّ ُ ْ ُ
ُ
ُ َ َ ُُ
زم قزالوا
يف قولـهَ :ح ذىت إَِا ف رَّع ع ْن قلوبِ ِه ْم قالوا ما َا قاَ ربك

كلمـا مـء أبهـل سـا فـز عـن قلـوهبم ،يمـول كشـة عـن قلـوهبم،
أهل السـمواو فلمـا فـءم عـن الـووي انحـعر جربعيـل
فمال بعم لبعم :ماذا قال ربكم؟ قالوا احلق وهو العلى الكبو.
ك و طويل وفيه :وامـا قـولكم ان دـككغ يف نفسـي
 59ـ يف كتاب االوتجاج للطربسي عن أمو امل من
ويا قلغ للاكم  :انةءا فان كان معاوية أوق هبا م فلثبتاه ،فـان ذلـك مل يكـن دـكا مـ ولكـين أنوـفغ يف المـول
َ ذ َْ ذ ُ
اك ْم لَ َعىل ُهدى أَ ْو ِف َضلَ ُ
ني ومل يكن ذلك دكا وقع علم أن نبيه على احلق.
ب
م
قال  :و ِإنا أو ِإي
ِ
ٍ ِ ٍ
 61ـ يف تفسو علي بـن إبـءاهيم وـعثنا علـي بـن جعفـء قـال :وـعثين د بـن عبـع الطـاعي قـال :وـعثنا د بـن أيب
عمو قال :وعثنا وفص الكناين قال :سعغ عبع بن بكو الءجاح قال :قـال ح الوـادا جعفـء بـن د ـلواو
كان عاما للناس أليس قع قال
عليهما :أخربن عن الءسول
__________________
( )1تءبع لونه :تهو.
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يف إلكم كتابه :

ََْ ْ َ ذ َ ذ ذ
َوما أرسلناك إِال اكفة لِلنزا ِ

ألهـل الشـءا والهـءب وأهـل السـما واألر مـن اجلـن واالنـس هـل بلـغ رسـالته إلـيهم

مل خيءج من املعينة فكية أبلغ أهل الشءا والهـءب؟ قلـغ:
كلهم؟ قلغ :ال أدرى ،قال :اي ابن بكو إن رسول
 ،فكانــغ بـ
فــاقتلا األر بءيشــة مــن جناوــه ونوــبها لءســول
ال أدرى ،قــال :إن تعــاىل أمــء جربعيــل
واىل نبوتــه
يعيــه م ــل راوــة يف كفــه ينةــء إىل أهــل الشــءا والهــءب ،وخياطــل كــل قــوو أبلســنتهم ،ويــععوهم إىل
بنفسه.
بنفسه ،فما بميغ قءية وال معينة إال ودعاهم النن
 61ـ يف أ ول الكايف علي بن إبءاهيم عن أبيه عـن أمحـع بـن د عـن أيب نوـء وعـعس مـن أ ـاابنا عـن أمحـع بـن د
قـال:
بن خالع عن إبءاهيم بن د ال مفي عن د بن مءوان ليعا عن أابن عن ع مان عمن ذكـءه عـن أيب عبـع
دـ ـءايا ن ــول وإبـ ـءاهيم وموس ــى وعيس ــى ،إىل أن ق ــال :وأرس ــله كاف ــة إىل األب ــيم
إن تب ــارك وتع ــاىل اعط ــى دا
واألسود واجلن واالنس.
 62ـ يف كتاب اخلوال عن أيب أمامة قـال :قـال رسـول
وطهورا ،إىل قوله :وأرسلغ إىل الناس كافة.
 63ـ يف جممــا البيــان عــن ابــن عبــاس عــن النــن
(األسود خ) احلعيا.
 64ـ يف روضة الواعة للمفيع قال علي بن احلس
ويميه بنفسـه ،إىل أن قـال :فمـالوا :اي أاب طالـل سـله :أرسـله

 :فلـلغ أبربـا خوـال :جعلـغ ح األر مسـجعا
 :أعطيــغ عســا وال أقــول فخ ـءا بع ــغ إىل األمحــء واأل ــفء
بسـيفه
كان أبو طالل يلءب عـن رسـول
إلينـا خا ـة أو إىل النـاس كافـة؟ فمـال أبـو طالـل :اي ابـن

أخ إىل الن ــاس كافـ ــة أرس ــلغ أو إىل قومـ ــك خا ـ ــة؟ ق ــال :ال ،بـ ــل إىل الن ــاس أرسـ ــلغ كافـ ــة األب ــيم واألسـ ــود والعـ ــءيب
والعجمي ،والذي نفسي بيعه ال دعون إىل هذا األمء األبـيم واألسـود ومـن علـى رؤس اجلبـال ومـن يف جلـ الباـار ،وال
دعون السنة فارس والءوو.
 65ـ يف كتاب كمال العين ومتاو النعمة ابسناده إىل أيب محزس ال مـاح عـن أيب جعفـء البـاقء
وان األنبيا بع وا خا ة وعامة ،فاما نول :
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وـعيا طويـل وفيـه:

فانه أرسل إىل من يف األر بنبوس عامة ورسالة عامة .واما هود :فانه أرسل إىل عاد بنبوس خا ة ،واما ـاحل :فانـه أرسـل
إىل مثــود وهــي قءيــة واوــعس ال تكمــل أربعـ بيتــا علــى ســاول الباــء ــهوس ،وامــا دـعيل :فانــه أرســل إىل مــعين وهــي ال
تكمل أربع بيتا ،واما إبءاهيم :نبوته بكو وهي قءية من قءى السـواد فيهـا بـعا أول امـءه ،ث هـاجء منهـا وليسـغ هبجـءس،
َر ذُ َُ َْ ُ ْ
ر ُ
ب ُ
يم وكانـغ هجـءس إبـءاهيم بهـو قتـال ،وامـا إسـاق:
هاج ٌر إىل رِّب إِنُ هو الع َِّ
فمال يف ذلـك قولـه
يَّ اْل َ ِ
 :إِ م ِ
فكانــغ نبوتــه بعــع إب ـءاهيم ،وامــا يعمــوب :فكانــغ نبوتــه أبر كنعــان ث هــبط إىل الــء موــء فتــويف فيهــا ،ث محــل بعــع
ذلك جسعه و دفن أبر كنعان ،والءؤاي الـذ راى يوسـة األوـع عشـء كوكبـا والشـمس والممـء لـه سـاجعين ،وكانـغ
نبوتــه أبر موـء بــعوها ،ث إن تبــارك وتعــاىل أرســل األســباا اثـ عشــء بعــع يوســة ،ث موســى وهــارون إىل فءعــون
وم عه إىل أر موء ووعها ،ث إن تبارك وتعاىل أرسل يودا بن نون إىل بـ إسـءاعيل مـن بعـع موسـى فنبوتـه بـعوها

علــى د ومــنهم مــن مل يمووــه علــى
يف الربيــة الــذ ه فيهــا بنـوا إسـءاعيل ،ث كانــغ أنبيــا ك ــوس مــنهم مــن قوــه
إىل بـ إسـءاعيل خا ـة وكانــغ نبوتـه ببيــغ املمـعس ،وكانـغ مــن بعـعه احلواريــون
أرسـل عيسـى
د ،ث إن
إىل اجلــن واالنـس عامــة
اثنـا عشـء ،فلــم يـزل االميــان يسـترت يف بميــة أهلـه منــذ رفـا عيســى  ،ث أرسـل دا
وكان خا األنبيا .
وـعيا طويـل وفيـه يمـول
 66ـ وابسناده إىل د بن الفليل عن أيب محزس ال ماح عن أيب جعفـء د بـن علـي
 :فمكا نول ألة سنة إال عس عاما مل يشاركه يف نبوته أوع.
 67ـ يف روضــة الكــايف علــي بــن إبـءاهيم عــن أبيــه عــن احلســن بــن إلبــوب عــن د بــن الفلــيل عــن أيب محــزس عــن أيب
م ل ما نملنا عن كتاب كمال العين ومتاو النعمة أخوا سوا .
جعفء
 67ـ يف تفسو علـي بـن إبـءاهيم وقولـه :وأسـءوا النعامـة ملـا رأوا العـذاب قـال :يسـءون النعامـة يف النـار إذا رأوا اوىل ،
فميل :اي رسول وما يهنيهم اسءارهم
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النعامة وهم يف العذاب؟ قال :يكءهون اتة األععا .

َ
َْ ُ َ ْ َُ َْ
َث أمزواال َوأ ْوالدا َومزا
 68ـ يف هن الب ألة واما األألنيا من مرتفة األمم فتعوبوا ت ر مواقا النعم فمـالواَ :نن أك
ززن ب ُم َعزز ذذد َ
ََنْ ُ
ني فــان كــان ال بــع مــن العوــبية فلــيكن تعوــبكم ملكــارو اخلوــال وإلامــع األفعــال وإلاســن األمــور الــذ
ِ
ِ

تفاضلغ فيها اوعا والنجعا من بيو و العءب ويعاسيل المباعل ( )1ابألخ ا الءأليبة واألوـ و العةيمـة واالخطـار

() 2

اجلليلة وات ر احملمودس.
مـن األألنيـا مـن الشـيعة فكلنـه
 69ـ يف كتـاب علـل الشـءاعا ابسـناده إىل أيب بوـو قـال :ذكـءا عنـع أيب جعفـء
كءه ما سا منا فيهم ،قال :اي أاب د إذا كان امل من ألنيا رويما و وال له معءوف إىل أ اابه ،أعطـاه أجـء مـا ينفـق
َْ ْ
َ ُ ُ ذ َُ
ُ
َْ ُ ُ
يمـول يف كتابـهَ :وما أموالك ْم َوال أ ْوالدك ْم بِال ِِت تق رر ُبك ْم ِعندنا ُزلزىف
يف الرب أجءه مءت ضعف  ،الن
ذ

َ

َُ

َ

ُ

ْ

ُ
ُ َ
َ ُ ْ َ ُ ر ْ
َ
إال َم ْن َ
َُ ْ
ون .
فات آ ِمن
صاْلا فأو ِِك لهم ج
آم َن َو َع ِمل
ِ
َّاء الضع ِف بِما ع ِملوا وهم ِِف الَ ُر ِ
ِ
األألنيـا ووقــا فـيهم فمــال أبـو عبــع  :اســكغ
 71ـ يف تفسـو علــي بـن إبـءاهيم وذكـء رجــل عنـع أيب عبــع
َ
ْ ُ ُ
فــان اله ـ إذا كــان و ــوال لءمحــه ،ابرا إبخوانــه ،أضــعة لــه األجــء ضــعف  ،الن يمــولَ :ومززا أمززوالك ْم َوال
َُ
َْ ُ ُ ْ ذ َُرُ ُ ْ َْ ُْ ذ َ ْ َ َ َ َ َ
َ َُ ْ َ ُ ر ْ
زعف بمزا َعملُزوا َو ُه ْ
زم ِِف
الض
زَّاء
ج
زم
ه
ل
زك
ِ
و
أ
ف
ا
صاْل
ل
أوالدكم بِال ِِت تقربكم ِعندنا زلىف ِإال من آمن وع ِم
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُْ
ُ َ
ون .
فات آ ِمن
الَ ُر ِ

 71ـ يف أمــاح دــيخ الطاعفــة

ابســناده إىل أمــو املـ من وــعيا طويــل يمــول فيــه

وسل ام ث أعطاهم بكل واوعس عشء أم ااـا إىل سـبعماعة ضـعة ،قـال
ُْ
ُ َ
َُ َ َُ ْ َ ُ ر
الض ْعف بما َعملُوا َو ُه ْ
ُ
ون .
فات آ ِمن
ر
َ
ال
ِف
م
وقال :فأو ِِك لهم جَّاء
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
__________________

 :وـ إذا كــان يــوو الميامــة

َ
َ :جَّاء ِم ْن َر ربك َعطاء ِحسزابا

( )1تفاضلغ فيها أي تزايعو واوعا لا ماجع واوع :الشءف يف االاب والنجعا  :الشجعان والواوع :النجع .ويعاسيل المباعل رؤساؤها.
( )2الءأليبة .اخلولة يءألل فيها ،واألو و :العمول .واالخطار :األقعار.
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َ ََْ ُْ ْ ْ َ ْ َ ُ َ ُْ ُ ُ
الزرازق َ
زُ َو ُه َ
زو َخ ْ ُ
ني قـال :فانـه
 :وما أنفقتم ِمن َش ٍء فهو َي ِلف
 72ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقولـه
زري ذ ِ ِ
قــال :إن الــءب تبــارك وتعــاىل ينــزل أمــءه كــل ليلــة لعــة إىل الســما
وــعثين أيب عــن محــاد عــن وءيــز عــن أيب عبــع
العنيا من أول الليل ،ويف كل ليلة يف ال لا األخو وامامه ملك ينادى :هل من عل يتاب عليه ،هل مـن مسـتهفء يهفـء
له ،هل من ساعل فيعطى س له أللهم أعط كـل منفـق خلفـا وكـل سـك تلفـا ،إىل أن يطلـا الفجـء ،فـاذا طلـا الفجـء عـاد

أمـء الــءب تبـارك وتعــاىل إىل عءدــه فيمسـم أرزاا العبــاد ،ث قــال للفلـيل بــن يســار :اي فلـيل يوــيبك مــن ذلـك وهــو قــول
َ ََْ ُْ ْ ْ َ ْ َ ُ َ ُْ ُ ُ
 :وما أنفقتم ِمن َش ٍء فهو َي ِلفُ إىل قوله« :أك ءهم هبم ي منون».
قـال :قلـغ
 73ـ يف أ ول الكايف علي بن إبءاهيم عن أبيه عن ع مـان بـن عيسـى عمـن وعثـه عـن أيب عبـع
ْ ُ َْ َ ْ َ ُ
ك ْ
زم إىل أن قـال:
وِن أسزت ِعب ل
آيت يف كتاب أطلبهما ف أجعمها قال :وما مها؟ قلـغ :قـول
 :ادع ِ
ََْ ْ

َ

َ

ُْ

الرازق َ
َش ٍء ف ُه َو َيل ُف ُُ َو ُه َو َخ ْ ُ
َ :وما أنفقتُ ْم ِم ْن ْ
ني وان أنفـق وال
ث قال :وما اتية االخءى؟ قلـغ :قـول
ري ذ ِ ِ
ِ
أخلة وععه؟ قلغ :ال قال فمـم ذلـك؟ قلـغ :ال أدرى ،قـال :لـو أن أوـعكم اكتسـل املـال
أرى خلفا قال :افرتى
من وله وأنفمه يف وله مل ينفق درمها إال اخلة عليه.

 :مــن
قــال :قــال أمــو املـ من
 74ـ د بــن حيـ عــن أمحــع بــن د بــن عيســى عــن حيـ عــن أيب عبــع
بسـط يــعه ابملعــءوف إذا وجــعه خيلــة لــه مــا أنفــق يف دنيــاه ،ويلــاعة لــه يف آخءتــه ،واحلــعي ان طــوي ن أخــذا منهمــا
موضا احلاجة.
انـه جـا إليـه رجـل فمـال لـه:
 75ـ يف من ال حيلءه الفميه ابسـناده إىل أابن األمحـء عـن الوـادا جعفـء بـن د
 :وان كــان احلســاب ومــا فــاجلما ملــاذا وإذا كــان اخللــة مــن

أب أنــغ وأمــي عةــين موعةــة .فمــال
فالبخل ملاذا؟ احلعيا.
 76ـ يف الكــايف عــعس مــن أ ــاابنا عــن ســهل بــن زايد عــن النــوفلي عــن الســكوين عــن أيب عبــع
رسول

 :من عا ابخللة جاد ابلعطية.
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ومــا
قــال :قــال

 77ـ د بـن حيـ عـن أمحـع بـن د بـن عيسـى عـن علـي بـن احلكـم عـن موسـى بـن رادـع عـن ساعـة عـن أيب احلسـن
 :من أيمن ابخللة سخغ نفسه ابلنفمة.
قال :قال رسول
قــال :قــال
 78ـ د بــن حيـ عــن أمحــع بــن د عــن ع مــان بــن عيســى عــن بعــم مــن وعثــه عــن أيب عبــع
يف ك و له :ومن بسط يعه ابملعءوف إذا وجعه خيلة له ما أنفق يف دنياه ويلاعة له يف آخءته.
رسول
وأيب جعفـء

قـال:

 79ـ علي بن إبءاهيم عن أبيه عـن محـاد بـن عيسـى عـن عمـء بـن أذينـة رفعـه إىل أيب عبـع
ينزل املعونة من السما إىل العبع بمعر امل نة ،ومن أيمن ابخللة سخغ نفسه ابلنفمة.
قـال :قـال :اي وسـ أنفـق وأيمـن ابخللـة مـن
 81ـ أمحـع بـن د عـن أبيـه عـن احلسـ بـن أميـن عـن أيب جعفـء
إال أنفق أضعافها فيما يسخط .
 ،فانه مل يبخل عبع وال امة بنفمة فيما يءضى
 81ـ د بـن حيـ عـن د بـن احلسـ عـن ـفوان بـن حيـ عـن أيب احلسـن الءضـا قـال :دخـل عليـه مـوىل فمـال
له :هل أنفمغ اليوو دي ا؟ فمال :ال و  ،فمال أبو احلسن  :فمن أين خيلة علينا؟.
 82ـ ععس من أ اابنا عن أمحع بن د بن عيسى وأمحع بن د بن خالع ليعا عـن احلسـن بـن إلبـوب عـن إبـءاهيم

قـال :إن الشـمس ليطلـا ومعهـا أربعـة أمـ ك :ملـك ينـادى :اي ـاول
بن مهزو عن رجل عن جابء عن أيب جعفء
اخلو أ وأبشء وملك ينـادى :اي ـاول الشـء أنـز وأقوـء ،وملـك ينـادى أعـط منفمـا خلفـا ،وآو سـكا تلفـا ،وملـك
ينلاها ابملا ولوال ذلك ادعلغ األر .
قـال :مـن يلـمن
 83ـ د بن حي عن أمحـع بـن د عـن د بـن سـنان عـن معاويـة بـن وهـل عـن أيب عبـع
أربعة أبربعة أبياو يف اجلنة :أنفق وال ختة فمءا وأنوة الناس من نفسك ،وأفـش السـ و يف العـامل واتـءك املـءا وان كنـغ
إلما.
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 84ـ يف جمما البيان وعن جابء عن النن
أنفق امل من من نفمة فعلى

قال :كل معءوف عقة ومـا وقـى الءجـل بـه عءضـه فهـو ـعقة ،ومـا

خلفها ضامنا إال ما كان من نفمة يف بنيان أو معوية.

َ ََْ ُْ ْ ْ َ ْ َ ُ َ ُْ ُ ُ
 85ـ وعن أيب أمامة قال :انكم أتولون هذه اتيـة يف ألـو أتويلهـا وما أنفقتم ِمن َش ٍء فهزو َي ِلفزُ وقـع سعـغ

رسول

واال فومنا يمول :إايكم والسءف يف املال والنفمة وعليكم ابالقتواد فما افتمء قوو قط اقتوعوا.

 86ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم وـعثنا علـي بـن احلسـ قـال :وـعثنا أمحـع بـن أيب عبـع

عـن علـي بـن احلكـم عـن

ََ ذ َ ذ
َْ ُ
ين ِم ْن َقبْله ْم َوما بَلَ َُوا ِم ْع َ
اَّل َ
شار ما آتيناه ْم
سية بن عموس عن وسان عن هادم بـن عمـار يءفعـه يف قولـه :وكذ
ِ
ِِ
َ ذ َ ذ
َ
َ َ ذُ ُُ َ ََْ
َ َ
اَّل َ
.
ين ِم ْن قبْ ِل ِه ْم رسلهم معشار ما آتينا دا وآل د
ري قال :كذ
ك
ن
اكن
ف
فبذبوا رس ِِّل فبي
ِ
ِ
ِ

 87ـ وعثنا جعفء بن أمحع قال وعثنا عبع الكءمي بن عبع الءويم عن د بن علي عن د بن الفلـيل عـن أيب محـزس
عن قولـه

ُْ

َ

ذ
َ
ُ ُ ْ
زد ٍة قـال :امنـا أعةكـم بواليـة علـ ٍّي هـي
واح
 :قل ِإنما أ ِعظكزم بِ ِ

ال ماح قال :سللغ أاب جعفء
.
الواوعس الذ قال
 88ـ يف أ ول الكايف احلس بن د عن معلى بن د عن الودا عن د بن الفلـيل عـن أيب محـزس قـال :سـللغ أاب
ُْ

َ

ذ
ُ ُ ْ
واح َد ٍة فمـال :امنـا أعةكـم بواليـة علـ ٍّي
جعفـء
عـن قولـه تعـاىل :قل ِإنما أ ِعظكم بِ ِ
َ
ذ
ُ ُ ْ
واح َد ٍة .
تبارك وتعاىل ِإنما أ ِعظكم بِ ِ
ذ َ ُ ُ
كز ْ
زم
وــعيا طويــل وفيــه وامــا قولــهِ :إنمززا أ ِعظ
 89ـ يف كتــاب االوتجــاج للطربســي عــن أمــو املـ من
َ
ززد ٍة فــان جــل ذكــءه أنــزل ع ـزاعم الش ـءاعا وآايو الف ـءاعم يف أوقــاو خمتلفــة فكــان أول مــا قيــعهم بــه اوق ـءار
واحز
بِ ِ

هـي الواوـعس الـذ قـال

ابلووعانيـة والءبوبيـة والشـهادس ابن ال الـه إال  ،فلمـا أقـءوا بـذلك تـ ه ابوقـءار لنبيـه
فلما انمادوا لذلك فء عليهم الولوس ث الووو ث احل ث اجلهاد ث
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ابلنبـوس والشـهادس لـه ابلءســالة،

الزكـاس ث الوـعقاو ومــا اـءى جمءاهــا مـن مـال الفــي  ،فمـال املنــافمون :هـل بمــي لءبـك علينـا بعــع الـذي فــء علينـا دــي
ُْ

َ

ذ
َ
ُ ُ ْ
زد ٍة يعـ الواليـة
واح
آخء يفرتضه فتذكءه لتسكن أنفسنا إىل انه مل يبق ألوه؟ فلنزل يف ذلك :قل إِنما أ ِعظكزم بِ ِ
ُ َ
ذ َ ُّ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ذ َ َ ُ ذ َ ُ ُ َ ذ َ َ ُ ْ ُ َ ذ َ ُ
ون .
الَّاكة َوه ْم را ِكع
اَّلين ي ِقيمون الرلة ويثتون
اَّلين آمنوا ِ
فانزل  :إِنما و ِْلكم اهلل ورسوه و ِ
َ
ْ
ُ
ذ
َ
ُ ُ ْ
واحزد ٍة
 91ـ يف كتاب املناقل البن دهء آدـوب البـاقء والوـادا
يف قولـه تعـاىل :قزل إِنمزا أ ِعظكزم بِ ِ

قال :الوالية أن تموموا ت م قال :االعمة وذريتهما (.)1
 91ـ يف روضــة الكــايف علــي بــن د عــن علــي بــن العبــاس عــن علــي بــن محــاد عــن عمــءو بـن ــء عــن جــابء عــن أيب
َ
َْ ْ
َ :و َم ْن يق َ َِتف َح َسنَة نَ َِّ ْد ُه ِفيهزا ُح ْسزنا قـال :مـن تـوىل األو ـيا مـن آل د واتبـا
يف قولـه
جعفـء
:
آ رهم فذلك يزيـعه واليـة مـن معـى مـن النبيـ واملـ من األولـ  ،وـ يوـل واليـتهم إىل آدو  ،وهـو قـول
ْ

ََ

ُْ

َْ

َ

َ

َ

َ ُ ُ ْ ْ ْ َُ ُ
َم ْن َ
ك ْم يمـول :أجـء
 :قل ما سأِلكم ِمن أج ٍر فهو ل
جاء بِاْل َ َسنَ ِة فل ُُ َخ ْ ٌري ِمنْها نعخله اجلنة وهـو قولـه
املــودس الــذ مل أســللكم ألــوه فهــو لكــم تــعون بــه ،وتنجــون مــن عــذاب يــوو الميامــة ،واحلــعيا طويــل أخــذا منــه موضــا
احلاجة.

ُْ
َ َُْ ُ ْ ْ َ ْ َ ُ َ َ ُ
ك ْ
زم إىل قولـه وقـال املـاوردي :معنـاه أن أجـء مـا دعـوتكم
 92ـ يف جممـا البيـان قل ما سأِلكم ِمن أج ٍر فهزو ل
إليه من إجابذ وذخءه هو لكم دوين وهو املءوي عن أيب جعفء .
َ
َ
ُْ
َ ُْ ُ ْ ْ ْ
جر َف ُه َ
زو
 93ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ويف رواية أيب اجلارود عـن أيب جعفـء
يف قولـه :قل ما سأِلكم ِمن أ ٍ
َ ُ
سلل قومه أن يودوا أقاربه وال ي ذونه ،واما قوله« :فهو لكم» يمول :ثوابه لكم.
ك ْم وذلك أن رسول
ل

 94ـ يف الكايف علي بن إبءاهيم عن أبيـه عـن ابـن أيب عمـو عـن محـاد بـن ع مـان قـال :أو مل اسعيـل فمـال لـه أبـو عبـع
 :عليك ابملساك فلدبعهم ،فان
__________________
( )1كذا.
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يمول :وما يبعئ الباطل وما يعيع.
مكـة ووـول البيـغ ث مثـلس وسـتون ـنما فجعـل يطعنهـا
 18ـ يف جمما البيان قال ابن مسعود :دخل رسول
ْ
ْ
َ ْ َ ُّ َ َ َ َ ْ ُ ذ ْ
َ
ُ
َ َ ُّ َ ُ ْ ُ
َ ُ
ئ اْلاطل َوما يُع ُ
يد .
اطل اكن َزهوقا  .جاء اْلق وما يب ِد
ِ
اطل إِن اْل ِ
بعود يف يعه ،ويمول :جاء اْلق وزهق اْل ِ
ِ
م ـل مـا
يف أماح ديخ الطاعفة ابسناده إىل علي بـن موسـى عـن أبيـه عـن جعفـء بـن د عـن أبيـه عـن آابعـه
نملنا عن جمما البيان.

ْ َ ُ َ َْ َ َُ ُ
ََْ َ
َ
ْ
يزب قـال أبـو محـزس ال مـاح :سعـغ علـي
 96ـ يف جمما البيان ولو ترى إَِ ف َِّعوا فل فوت وأ ِخذوا ِمن م ٍ
زاكن ق ِر ٍ
َ

بن احلس واحلسن بن علي يموالن :هو جيش البيعا ي خذون من غ اقعامهم.
ذكـء فتنـة تكـون بـ أهـل املشـءا واملهـءب ،قـال :فبينمـا هـم كـذلك
 97ـ وروى عن وذيفة بـن اليمـان أن النـن
خيــءج علــيهم الســفياين مــن ال ـوادي اليــابس يف فــورد ذلــك و ـ ينــزل دمشــق فيبعــا جيش ـ جيشــا إىل املشــءا وآخــء إىل
املعينــة وـ ينزل ـوا أبر اببــل مــن املعينــة امللعونــة يع ـ بهــعاد ،فيمتلــون أك ـء مــن ث ثــة آالف ويفلــاون أك ــء مــن مــلس
امـءأس ،ويمتلــون فيهــا ث مثــلس كــبش مــن بـ العبــاس ،ث يناــعرون إىل الكوفــة فيخءجــون مــا وواــا ث خيءجــون متــوجه إىل
الشــاو فتخــءج رايــة هــعى مــن الكوفــة فتلاــق ذلــك اجلــيش فيمتلــوهنم ال يفلــغ مــنهم خمــرب ،ويســتنمذون مــا يف أيــعيهم مــن
الســن والهنــاعم ،وحيــل اجلــيش ال ــاين ابملعينــة فينهبوهنــا ث ثــة أايو بلياليهــا ،ث خيءجــون متــوجه إىل مكــة و ـ إذا كــانوا
ابلبيــعا بعــا جربعيــل فيمــول :اي جربعيــل اذهــل فلبــعهم فيلـءهبا بءجلــه ضـءبة خيســة هبــم عنــعها وال يفلــغ مــنهم
ْ َ
إال رج ن من جهينة فلذلك جا المول« :وعنع جهينة اخلـرب اليمـ » فلـذلك قولـهَ :ول َ ْ
زو تَزرى ِإَ ف َِّ ُعزوا إىل آخـءه
م له.

أورده ال علن يف تفسوه ،وروى أ اابنا يف أواديا املهعي عن أيب جعفء وأ عبع
زو تَزرى إ َْ فََّ ُعزوا فَزل فَ ْ
َ :ول َ ْ
زو َت فانـه
 98ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقال علـي بـن إبـءاهيم يف قولـه
ِ ِ
وعثين أيب عن ابن أيب عمو عن منوور بن يونس

343

 :و لكــلن انةــء إىل المــاعم وقــع أســنع هــءه إىل احلجــء ث ينشــع

عــن أيب خالــع الكــابلي قــال :قــال أبــو جعفــء

ومـه ث يمـول :اي ايهـا النـاس مــن حيـاجين يف فـاا أوىل ابت ،ايهـا النـاس مــن حيـاجين يف آدو فـاا اوىل آبدو ،ايهـا النــاس
من حياجين يف نول فاا اوىل بنول ،ايها الناس مـن حيـاجين إببـءاهيم فـاا اوىل إببـءاهيم ،ايهـا النـاس مـن حيـاجين مبوسـى فـاا
أوىل مبوسى ،ايها الناس من حياجين بعيسى فاا اوىل بعيسى ،ايهـا النـاس مـن حيـاجين مبامـع فـاا اوىل مبامـع ايهـا النـاس
ومــه ،ث قــال أب ــو جعف ــء

مــن حيــاجين بكتــاب فــاا اوىل بكتــاب  ،ث ينتهــى إىل املمــاو فيو ــلى ركعت ـ وينشــع
 :هو و امللـطء يف كتـاب
َْ
ْ
اْلر ِض فيكــون اوىل مــن يبايعــه جربعيــل ،ث ال مثــلس وال ثــة عشــء ،فمــن كــان ابتلــى ابملســو وايف ،ومــن مل يبتــل ابملســو
ْ
َ ْ َ ُ
اْل َ ْ
زريات أَ ْي َ
زن مزا
است ِبقوا
 :هم املفمودون عن فءدهم ،وذلك قول  :ف
فمع عن فءاده ،وهو قول أمو امل من
ِ
َ ُ ََ ْ ُ
َذ ْ ُ ُ ُْ ْ
ُّ َ َ َ ْ َ ُ ُ
َ
ذ
كز ْم ُخلَفزاءَ
جيب المضطر إَِا داعه ويك ِشزف السزوء وجعل
يف قولـه :أمن ِ

َ ُ ُ َْ
ُ
َ ْ ْ
ُ ُ ُ َ
ََ ْ َ ذ
زِئ أخ ْرنزا عزن ُه ُم ال َعزذا َ إىل أ ذمز ٍة
ل
و
:
ـء
خ
آ
ـا
ض
مو
يف
وقال
الوالية
او
و
اخل
:
قال
يعا
ع
اهلل
م
ك
ب
ت
ِ
ِ
تكونوا يأ ِ ِ
َ ْ ُ َ
ود ٍة وهــم أ ــااب المــاعم ــلواو عليــه اتمعــون و إليــه يف ســاعة واوــعس ،فــاذا جــا إىل البيــعا خيــءج إليــه
معززد
ُ
ُ
َ َ
ْ َ ُ َ َ ْ َ
زذوا م ْ
زن
زوت َوأ ِخ
َ :ول ْو ترى ِإَ ف َِّعوا فل ف
األر فتلخذ ابقـعامهم وهـو قولـه
جيش السفياين ،فيلمء
ِ
ُ
َ
َ
يب َوقالوا َآم ذنا بِ ُِ يعـ ابلمـاعم مـن آل د ـلواو علـيهم وان اـم التنـاوش مـن مكـان بعيـع وويـل بيـنهم
م ٍ
اكن ق ِر ٍ

وبـ مــا يشــتهون يعـ أن ال يعــذبوا كمــا فعــل أبدــياعهم يعـ مــن كــان قــبلهم مــن املكــذب هلكـوا مــن قبــل اهنــم كــانوا يف
دك مءيل.
َ :ول َ ْو تَرى إ َْ فََّ ُعوا فَزل فَ ْ
زو َت قـال :مـن الوـوو
يف قولـه
 99ـ ويف رواية أيب اجلارود عـن أيب جعفـء
ِ ِ
ُ ُ

َ

ْ َ
َ
يب قال :من غ اقعامهم خسة هبم.
وذلك الووو من السما وقوله
 :وأ ِخذوا ِمن م ٍ
اكن ق ِر ٍ
 111ـ أخــربا احلسـ بــن د عــن املعلــى بــن د عــن د بــن لهــور عــن ابــن إلبــوب عــن أيب محــزس قــال ســللغ أاب
َذ َ
َ :وأَن ل ُه ُم
عن قوله
جعفء
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ذ ُُ ْ َ
َ
يد قال اهنم طلبوا ااعى من ويا ال ينال وقع كان ام مبذوال من ويا ينال.
اكن ب ِع ٍ
اِلناوش ِمن م ٍ

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
قـال :احلمـعين محـع سـبل ومحـع فـاطء مـن قءأمهـا يف ليلـة مل
 1ـ يف كتاب ثواب األعمال ابسـناده عـن أيب عبـع
يزل يف ليلته يف وفظ وك عته ،فمن قءأمها يف هناره مل يوبه يف هناره مكءوه ،واعطى مـن خـو الـعنيا وخـو االخـءس مـا مل
خيطء على قلبه ومل يبلغ مناه.
 2ـ يف جمما البيان أيب بن كعل عـن النـن
أن ادخل من أي األبواب د غ.

قـال :مـن قـءأ سـورس امل عكـة دعتـه يـوو الميامـة ث ثـة أبـواب مـن اجلنـة
على أيب بكء قال :فلنشعك ابت أخـوك املـزين ابجلنـاو يف اجلنـة يطـو

 3ـ يف كتاب اخلوال يف اوتجاج عل ٍّي
هبما ما امل عكة أو أخى؟ قال :بل أخوك.
يوو الشورى على الناس :نشعتكم ابت هل فيكم أوع له أخ م ل أخـى جعفـء املـزين
 4ـ وفيه يف اوتجاج عل ٍّي
ابجلناو يف اجلنة حيل فيها ويا يشا ألوي؟ قالوا :أللهم ال.
 :واما السادسـة والعشـءون فـان جعفـءا أخـي الطيـار يف اجلنـة

 5ـ وفيه أيلا يف مناقل أمو امل من وتععادها قال
ما امل عكة املزين ابجلناو من در وايقوو وزبءجع.
 6ـ وفيـه أيلـا فيهـا قـال  :وامـا ال امنـة واألربعـون فـان رسـول

أ ن يف منـزح ومل نكـن طعمنـا منـذ ث ثـة

أايو ،فمال :اي علي هل عنعك دي ؟ فملغ :والذي أكءمك ابلكءامة وا طفاك ابلءسالة ما طعمغ وزوجـذ وابنـاي منـذ
 :اي فاطمة ادخلى البيغ وانةءي هل جتعين دـي ا؟ فمالـغ :خءجـغ السـاعة فملـغ :اي رسـول
ث ثة أايو فمال النن
ادخله أا ،فمال :ادخل وقل :بسم  ،فعخلغ فاذا اا
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بطبــق موضــو عليــه رطــل وجفنــة ( )1مــن ثءيــع فاملتهــا إىل رســول

فمــال :اي عل ـي رأيــغ الءســول الــذي محــل

الطعاو؟ فملغ :نعم ،فمال فه ح فملغ :من ب أمحء وأخلء وأ فء ،فمال :تلك خطط جنـال جربعيـل مكللـة ابلـعر
واليــاقوو ،فلكلنــا مــن ال ءيــع و ـ دــبعنا فمــا أرى االخــعش أيــعينا وأ ــابعنا ،ومل يــنمص مــن الطعــاو دــي فاو ـ
بذلك من ب أ اابه.
 7ـ عـن حيـ بـن و ب عـن ابـن عمـء قـال :كـان علـى احلسـن واحلسـ تعويـذان وشـومها مـن زألـل ( )2جنـال جربعيـل
.
قـال :امل عكـة علـى ث ثـة أجـزا  :فجـز اـم جناوـان ،وجـز اـم
 8ـ عـن د بـن طلاـة ابسـناده يءفعـه إىل النـن
ث ثة أجناة ،وجز ام أربعة أجناة.
 :روم العباس يع ابـن علـي فلمـع آثـء أيب وفـعى أيب
 9ـ عن بغ بن أيب فية قال :قال علي بن احلس
بنفسه قطعغ يعاه فلبع له هبما جناو يطو هبما ما امل عكة يف اجلنة كما جعل جلعفـء بـن أيب طالـل ،وان للعبـاس
عنع تبارك وتعاىل ملنزلة يهبطه هبما ليا الشهعا يوو الميامة.
فمـاو خطيبـا فامـع
عـن قـعرس
 11ـ عن زيع بن وهل قال :س ل أمـو املـ من علـي بـن أيب طالـل
واث عليه ث قال :إن ت تبارك وتعاىل م عكة لو أن ملكا مـنهم هـبط إىل األر مـا وسـعته لعةـم خلمتـه وك ـءس أجناتـه،
ومنهم من لو كلفغ اجلن واالنس أن يوفوه مـا و ـفوه لبعـع مـا بـ مفا ـله ووسـن تءكيـل ـورته ،وكيـة يو ـة مـن
م عكتــه مــن ســبعماعة عــاو مــا ب ـ منكبيــه ودــامة أذنيــه ،ومــنهم مــن يســع األفــق جبنــال مــن أجناتــه دون عةــم بعنــه،
ومنهم من السمواو إىل وجزته ( )3ومنهم من قعمه على ألو قءار يف جو ااوا األسفل واألرضـون إىل ركبتيـه ،ومـنهم مـن
لو ألمى
__________________
( )1اجلفنة :الموعة وعن الكساعي أنه قال :أعةم الموا اجلفنة ث الموعة تشبا العشءس ث الوافة تشبا اخلمسة إىل آخء ما ذكءه.
( )2الزألل :هار الءيش وقيل أول ما يبعو منه.
( )3احلجزس :معمع اوزار.
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يف نمــءس إهبامــه ليعــه امليــاه لوســعتها ،ومــنهم مــن لــو ألميــغ الســفن يف دمــو عينيــه جلــءو دهــء الــعاهءينَ ،فتَبز َ
زار َك ُ
اهلل
َ ْ َ ُ ْ
اْلالق َ
ني .
أ ح سن
ِِ

وـعيا طويـل يمـول فيـه للزهـءا فاطمـة  :اي فاطمـة اا أهـل بيـغ
 11ـ عـن أيب أيـوب األنوـاري عـن النـن
أعطينــا ســبا خوــال مل يعطهــا أوــع مــن األولـ قبلنـا وال يــعركها أوــع مــن اتخـءين بعــعا :نبينــا خــو األنبيــا وهــو أبــوك،
وو ينا خو األو يا وهو بعلك ،ودهيعا خـو الشـهعا وهـو عـم أبيـك ،ومنـا مـن لـه جناوـان يطـو هبمـا يف اجلنـة وهـو
جعفء ،ومنا سبطا هذه االمة ومها ابناك.
أنــه قــال :إن ت تبــارك وتعــاىل ملكــا مــن امل عكــة نوــة جســعه األعلــى ار
 12ـ يف كتــاب التوويــع عــن النــن
ونوفه األسفل ثل  ،ف النار تذيل ال ل وال ال ل يطفي النـار ،وهـو قـاعم ينـادى بوـوو لـه رفيـا :سـباان الـذي كـة

وء هذه النار ف تذيل ال ل  ،وكيـة بـءد هـذا الـ ل فـ يطفـي وـء النـار ،أللهـم [اي] م لفـا بـ الـ ل والنـار ،الـة بـ
قلوب عبادك امل من على طاعتك.
يمـول :إن
 13ـ يف كتاب كمال العين ومتـاو النعمـة ابسـناده إىل جماهـع قـال :قـال ابـن عبـاس :سعـغ رسـول
تبــارك وتعــاىل ملكــا يمــال لــه درداعيــل ،كــان لــه ســتة ـ عشــء ألــة جنــال مــا بـ اجلنــال واجلنــال هــوى وااــوى كمــا بـ
السما واألر  ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 14ـ يف أ ول الكايف د بن حي عن أمحع بن د بن خالـع عـن د ابـن الماسـم عـن احلسـ بـن أيب العـ عـن أيب
قال :اي وس ـ وضءب بيعه إىل مساور ( )1يف البيغ ـ مساور طال ما انكبغ عليهـا امل عكـة ورمبـا التمطنـا
عبع
من زألبها.
 15ـ د عــن أمحــع بــن د عــن علــي بــن احلكــم قــال :وــعثين مالــك بــن عطيــة األمحســي عــن أيب محــزس ال مــاح قــال:
فاوتبسغ يف العار ساعة ،ث دخلغ البيـغ وهـو يلـتمط دـي ا وأدخـل يـعه مـن ورا
دخلغ على علي بن احلس
السرت فناوله من
__________________
( )1املساور لا املسور :متكلمن جلع.
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كان يف البيغ ،فملـغ :جعلـغ فـعاك هـذا الـذي تلتمطـه أي دـي هـو؟ قـال :فلـلة مـن زألـل امل عكـة رمعـه إذا خلـوا
رعله سياا ( )1ألوالدا فملغ :جعلغ فعاك واهنم ليلتونكم؟ فمال :اي أاب محزس اهنم ليزامحوا على تكلتنا (.)2
 16ـ يف بوـاعء الـعرجاو أمحـع بـن موسـى عـن أمحـع املعـءوف بهـزال مـوىل وـءب بـن زايد البجلـي عـن د أيب جعفـء
فمبلتهــا
عــء واليــة أمــو امل ـ من
قــال :إن
احلمــامي الكــويف عــن األزهــء البطيخــي عــن أيب عبــع
بعــا جربعيــل يف ســبع
امل عكـة وأابهــا ملكـة يمــال لــه فطــءس ،فكســء جناوــه فلمــا ولــع احلسـ بــن علــي
يهن هم بوالدته ،فمء بفطءس فمال له فطءس :إىل أين تـذهل؟ قـال :بع ـين إىل إلمـع أهنـ هم
ألة ملك إىل د
مبولـود ولــع يف هــذه الليلــة ،فمــال لــه فطــءس :امحلــين معــك وســل إلمـعا يــععو ح ،فمــال لــه جربعيــل :اركــل جنــاوي فءكــل
فــعخل عليــه وهن ـله فمــال لــه :اي رســول إن فطــءس بيــين وبينــه اخــوس ،وســلل أن اســللك أن
جناوــه فــلتى إلم ـعا
 :اي فطــءس أتفعــل؟ قــال :نعــم فعــء عليــه رســول
تــععو ان أن يــءد عليــه جناوــه ،فمــال لــه رســول
 :دــلنك املهــع فتمســح بــه ومتــءم فيــه ،قــال :فمشــى فطــءس إىل مهــع
واليــة أمــو امل ـ من فمبلهــا ،فمــال رســول
يـععو قـال رسـول  :فنةـءو إىل ريشـه وانـه ليطلـا واـءى فيـه الـعو ويطـول وـ حلـق
احلس بن علي ورسـول
جبناوه االخء وعءج ما جربعيل إىل السما و ار إىل موضعه.
 17ـ أمحــع بــن احلسـ بــن علــي بــن فلــال عــن عمــءو بــن ســعيع عــن موــعا بــن ــعقة عــن عمــار الســاابطي قــال:
فمـال لـه بعـم أ ـاابنا :مـا هـذا جعلـغ فـعاك؟ ـ وكـان
أ ـبغ دـي ا كـان علـى وسـاعع كانـغ يف منـزل أيب عبـع
 :هذا ا يسمط من أجناة امل عكة ث قال :
يشبه دي ا يكون يف احلشيش ك وا كلنه جوزس ـ فمال له أبو عبع
__________________
( )1السيح :ضءب من الربود.
( )2تكلس ـ كهمزس ـ :أيعتمع عليه و اجللوس.
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اي عمار إن امل عكة لتزامحنا على منارقنا (.)1
فبينـا اا عنـعه
 18ـ إبءاهيم بن هادم عن عبع بن محاد عن املفلل بن عمء قال :دخلـغ علـى أيب عبـع
ويف رقبتـه قـ دس فيهـا ريـش ألـ  ،فـععوو بـه فمبلتـه وضـممته إىل ث قلـغ أليب عبـع
جالس إذا أقبل موسـى ابنـه
 :جعلغ فعاك أي دي هذا الذي يف رقبة موسى؟ فمال :هذا من أجناة امل عكة ،قال :قلغ :واهنـا لتـلتيكم؟
فمال :نعم اهنا لتلتينا وتعفء يف فءدنا ،وان هذا الذي يف رقبة موسى من أجناتها.
قـال :سعتـه يمـول :إن امل عكـة
 19ـ أمحع بن احلس عن احلسـن بـن بـءس األ ـم عـن ابـن بكـو عـن أيب عبـع
لتنــزل علينــا يف روالنــا وتنملــل علــى فءدــنا و لــء مواعــعا وأتتينــا مــن كــل نبــاو يف زمانــه رطــل وايبــس ،وتملــل علينــا
أجناتها وتملل أجناتها على بياننا.
 21ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم قال الوادا لواو عليه :خلـق امل عكـة خمتلفـة ،وقـع أتـى رسـول جربعيـل
ولــه ســتماعة جنــال علــى ســاقه الــعر م ــل المطــء علــى البمــل ،قــع م ـ مــا بـ الســما واألر  ،وقــال :إذا أمــء
ميكاعيل ابابوا إىل العنيا ارو رجله يف السما السابعة واالخءى يف األرضـ السـابعة وان ت م عكـة أنوـافهم
من بـءد ،وأنوـافهم مـن ار ،يمولـون :اي م لفـا بـ الـربد والنـار ثبـغ قلوبنـا علـى طاعتـك ،وقـال :إن ت ملكـا بعـع مـا بـ
دــامة اذنــه إىل عينــه مســوس عســماعة عــاو خبفمــان الطــو ،وقــال :إن امل عكــة ال اكلــون وال يش ـءبون وال ينكاــون وامنــا
م عكــة ســجعا إىل يــوو الميامــة ،ث قــال
م عكــة ركعــا إىل يــوو الميامــة ،وان ت
يعيشــون بنســيم العــءش ،وان ت
أك ـء مـن امل عكـة وانـه ليهـبط يف كـل يـوو أو يف
مـا مـن دـي ـا خلـق
 :قال رسول
أبو عبع
كـل ليلــة ســبعون ألــة ملــك ،فيـلتون البيــغ احلـءاو فيطوفــون بــه ،ث اتـون رســول
عليه فيسلمون ،ث اتون احلس لواو عليه
__________________
( )1منارا لا منءقة :الوسادس الوهوس يتكل عليها.
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ث اتــون أمــو املـ من

ــلواو

فيميمون عنعه ،فاذا كان عنع الساء وضا ام معءاج إىل السما ث ال يعودون أبعا.
خلــق إسـءافيل وجربعيــل وميكاعيــل

مــن تســبياة واوــعس ،وجعــل اــم

 21ـ وقــال أبــو جعفــء  :إن
السما والبوء وجودس العمل ( )1وسءعة الفهم.
يف خلمـه امل عكـة وم عكـة خلمـتهم وأسـكنتهم سواتـك ،فلـيس فـيهم فـرتس ،وال عنـعهم
 22ـ وقـال أمـو املـ من
ألفل ــة ،وال ف ــيهم معو ــية ه ــم أعل ــم خلم ــك ب ــك ،وأخ ــوف خلم ــك من ــك ،وأق ــءب خلم ــك من ــك ،وأعمله ــم بطاعت ــك ال
يهشــاهم نــوو العيــون وال ســهو العمــول ،وال فــرتس األبــعان ،مل يســكنوا األ ـ ب ومل يلــمهم األروــاو ،ومل ختلمهــم مــن مــا
مه  ،انشل م إنشا فلسـكنتهم سواتـك ،وأكـءمتهم جبـوارك ،واعتمنـتهم علـى وويـك ،وجنبـتهم اتفـاو ووقيـتهم البليـاو،
وطهء من الذنوب ،ولو ال قوتـك مل يمـووا ولـوال ت بيتـك مل ي بتـوا ،ولـوال رمحـك مل يطيعـوا ،ولـو ال أنـغ مل يكونـوا ،امـا اهنـم
علــى مكــانتهم منــك وطــاعتهم إايك ومن ـزلتهم عنــعك ،وقلــة ألفلــتهم عــن أمــءك لــو عــاينوا مــا خفــي عــنهم منــك الوتمــءوا
أعمــاام ،وألزروا علــى أنفســهم ( )2ولعلمـوا اهنــم مل يعبــعوك وــق عبادتــك ســباانك خالمــا ومعبــودا مــا أوســن بـ ؤك عنــع
مــن االخبــار اوموعـة وابســناده قــال قــال رســول
خلمـك 23 :ـ يف عيـون األخبــار يف ابب فيمــا جــا عـن الءضــا
 :وسنوا المءآن أب واتكم فان الووو احلسن يزيع المءآن وسنا وقء يزيع يف اخللق ما يشا .
 24ـ يف كتاب التوويـع وـعثنا سـعع بـن عبـع قـال :وـعثنا يعمـوب بـن يزيـع عـن ابـن أيب عمـو عـن ليـل بـن دراج
قـال :سعتـه يمـول :إن الملـا والمـعر خلمـان مـن خلـق و
عن زرارس عن عبع بن سليمان عن أيب عبـع
يزيع يف اخللق ما يشا .
ْ
 25ـ يف جممـا البيـان يََّ ُ
اْلَلْق مزا ي َ ُ
شزاء وروى أبـو هءيـءس عـن النـن
يد ِِف
ِ
ِ
احلسن والشعء احلسن.
 26ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم أخربا أمحع بن إدريس عن أمحع بن د

__________________
( )1هذا هو الةاهء املوافق للموعر ويف بعم النسخ «وموجود العمل».
( )2أزرى عليه :عابه وعاتبه.
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قـال :هـو الوجـه احلسـن والوـوو

عن مالك بن عبع

بن أسلم عن أبيه عن رجل من الكوفي عن أيب عبع

َ
ْ ََْ َ
ْح ٍة فل ُم ْم ِس َك ِلا قال :واملتعة من ذلك.
ِمن ر
ذ
َ
َ
ذ ذ ْ َ ُ ْ َ ُ
اَّت ُذ ُ
وه َع ُد ًّوا اتية.
قال عز من قاعل إِن الشيطان لكم عد ٌّو ف ِ

 27ـ يف كتــاب التوويــع ابســناده إىل األ ــبغ بــن نباتــه قــال :قــال أمــو امل ـ من

َْ
ُ ذ
يف قوله :مزا يفزتَ ِح
اهلل لِلنزا ِ

 :قــال

تبــارك وتعــاىل ملوســى

 :اي موسى اوفظ و يذ لك أبربعة إىل أن قال :والءابعة ما دمغ ال تءى الشيطان ميتا ف أتمن مكءه.
انــه جــا إليــه رجــل فمــال هــل :أب أنــغ وأمــي
 28ـ وابســناده إىل أابن األمحــء عــن الوــادا جعفــء بــن د
عةين موعةة ،فمال  :إن كان الشيطان ععوا فالهفلة ملاذا؟واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 29ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم أخـربا أمحـع بـن إدريـس عـن أمحـع بـن د عـن علـي بـن احلكـم عـن سـية بـن عمـوس

َ َ َ ْ ُ ر َ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ ذ َ ُ ُّ َ ْ َ ُ َ َ ْ
زدي
ه
عن وسان عن هادم بـن عمـار يءفعـه يف قولـه :أفمن زين ه سوء عم ِل ُِ فرآه حسنا ف ِإن اهلل ي ِضل من يشاء وي ِ
َ ْ َ ُ َ َْ َ ْ َْ ُ َ
َ ْ َُ َ
ك َعلَيْه ْم َح َِّسات إ ذن َ
اهلل َعل ٌ
ون قال :نزلغ يف زريق ووبرت (.)1
يم بِما يرنع
من يشاء فل تذهب نفس
ِ
ٍ ِ
ِ

 31ـ يف أ ـول الكـايف علـي بـن إبـءاهيم عـن أبيـه عـن علـي بـن أسـباا عـن أمحـع بـن عمـء احلـ ل عـن علـي بـن سـويع

قــال :ســللته عــن العجــل الــذي يفســع العمــل ،فمــال :العجــل درجــاو منهــا أن ي ـزين للعبــع ســو
عــن أيب احلســن
عمله فواه وسنا فيعجبه وحيسل انه حيسن نعا.
 31ـ د بن حي عن أمحع بن د بن عيسى عن علي بن أسباا عن رجـل مـن أ ـاابنا مـن أهـل خءاسـان مـن ولـع
قــال :إن علــم أن الــذنل خــو للم ـ من مــن العجــل ،ولــو ال ذلــك مــا
إب ـءاهيم بــن يســار يءفعــه عــن أيب عبــع
ابتلى م من بذنل أبعا.
 32ـ علـي بــن إبـءاهيم عــن د بـن عيســى بـن عبيــع عـن يــونس عـن بعــم أ ـاابه عــن أيب عبـع
جالسا إذ أقبل إبليس
 :بينما موسى
رسول
__________________
( )1كناية عن االول وال اين وقع مء.
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قــال :قــال

وعليه بءنس ( )1ذو ألوان فلما دن من موسى خلا الربنس وقاو إىل موسى فسـلم عليـه ،فمـال لـه موسـى :مـن أنـغ؟ قـال:
اا إبلـيس ،قــال :أنــغ فـ قــءب دارك قــال :إين امنــا ج ــغ ألســلم ملكانــك مــن فمــال لــه موســى :فمــا هــذا الـربنس؟
قـال :بـه اختطـة قلـوب بـ آدو ،فمـال لـه موســى :فـلخربن ابلـذنل الـذي إذا أذنبـه ابـن آدو اسـتاوذو عليـه؟ قــال :إذا
أعجبته نفسه واستك ء عمله و هء يف عينه ذنبه.
 33ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وعثين أيب عن العزرمي عن أبيه عن أيب إسااا عن وارث األعور عـن أمـو املـ من
قال :س ل عن السااب أين يكون؟ قال يكون على دجء ك يـة علـى سـاول الباـء اوى إليهـا ،فـاذا أراد أن
يءسله أرسل رحيا فل ره ووكل به م عكة يلءبونه ابملخاريق وهو الربا فوتفا.
 34ـ يف روضـة الكـايف د بـن حيـ عـن أمحـع بـن د بـن عيسـى عـن احلسـ ابـن سـعيع عـن ابـن العزرمـي رفعـه قـال:
 :وسـ ل عـن السـااب أيـن يكـون؟ قـال :يكـون علـى دـجء علـى ك يـل علـى دـاطل الباـء اوى
قال أمـو املـ من
أن يءســله أرســل رحيــا فل رتــه ووكــل بــه م عكــة يلـءبونه ابملخــاريق وهــو الــربا ،فوتفــا ث قـءأ هــذه
اليــه ،فــاذا أراد
َ
َ ُ ذ
َ
الر َ
ري َسحابا فَ ُس ْق ُ
ياح َفتُث ُ
اَّلي أ ْر َس َل ر
ناه إىل بَ ٍُل َمير ٍت اتية وامللك اسه الءعع.
اتية :و
اهلل ِ
ِ
قال عز من قاعل :كذلك النشور.
قـال :إذا أراد
 35ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وعثين أيب عن ابن أيب عمـو عـن ليـل بـن دراج عـن أيب عبـع
أن يبعا اخللق أمطء السما على األر أربع ـباوا فاجتمعـغ األو ـال ( )2ونبتـغ اللاـوو .ويف أمـاح الوـعوا
م له سوا .
قال :إن ربكم يمول كل يـوو :أا العزيـز فمـن أراد عـز

 36ـ يف جمما البيان :وت العزس ليعا روى أنس عن النن
العارين فليطا العزيز.
َْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ذ ر ُ ْ ُ
ب َوال َع َمل
لم الطي
 09ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقوله
ِإْل ُِ يرعد ال ِ
__________________

( )1الربنس :كل ثوب رأسه ملتزا به.
( )2قال اجلوهءي :األو ال :املفا ل وقال ألوه :جمتما العةاو.
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مــن الفـءاعم والواليــة ،يءفــا العمــل الوــاحل إىل

الوــاحل يءفعــه قــال :كلمــة اوخـ ة واوق ـءار مبــا جــا بــه مــن عنــع

وخليفــة رســول

أنــه قــال :الكلــم الطيــل قــول املـ من ال إلــه إال إلمــع رســول علـي وح
وعـن الوــادا
 ،قال :والعمل الواحل االعتماد ابلملل ،إن هذا هو احلق من عنع  ،ال دك فيه من رب العامل .
 :إن لكـل قـول موـعاقا مـن عمـل يوـعقه أو
قال :قال رسـول
38ـ ويف رواية أيب اجلارود عن أيب جعفء
يكذبــه ،فــاذا قــال ابــن آدو و ــعا قولــه بعملــه رفــا قولــه بعملــه إىل  ،وإذا قــال وخــالة عملــه قولــه رد قولــه علــى عملــه
اخلبيا وهوى به يف النار.
 39ـ يف كتــاب التوويــع ابســناده إىل زيــع بــن علــي عــن أبيــه ســيع العابــعين وــعيا طويــل وفيــه يمــول ســيع العابــعين
يمــول:
 :وان ت تبــارك وتعــاىل بماعــا يف ساواتــه ،فمــن عــءج بــه إىل بمعــة منهــا فمــع عــءج بــه اليــه ،أال تســما
ْ

ُ

َ

ْ

َ

َ

َ
الر ُ
َْ ُ َ
كة َو ُّ
يف قوـة عيسـى بـن مـءمي
وح ِإْلْ ُِ ويمـول
تع ُرج الملئِ
َ
ب َوالْ َع َم ُل ذ
الطير ُ
 :إ َْلُْ يَ ْر َع ُد الْ َل ُم ذ
الرا ِل ُح يَ ْرف ُع ُُ  .ويف الفميه م له سوا .
ِ ِ
ِ
 41ـ يف أ ــول الكــايف علــي بــن د وألــوه عــن ســهل بــن زايد عــن يعمــوب بــن يزيــع عــن زايد المنــعي عــن عمــار
َ َ َ ُ
زُ ُ
اهلل ِإْلْز ُِ ويمـول
 :بزل رفع

َْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ذ ر ُ َ َْ َ ُ ذ ُ َْ َ ُ ُ
زُ واليتنـا أهـل
لم الطيزب والعمزل الرزا ِلح يرفع
يف قـول
األسعي عن أيب عبع
ِ :إْل ُِ يرعد ال ِ
البيغ وأهوى بيعه إىل عره ،فمن مل يتولنا مل يءفا له عم .
 41ـ يف هنـ الب ألــة ولــو ال إقـءارهن ( )1لــه ابلءبوبيــة وإذعــاهنن لــه ابلطواأليــة ( )2ملــا جعلهــن موضــعا لعءدــه وال مســكنا
مل عكته ،وال موععا للكلم الطيل والعمل الواحل من خلمه.

 42ـ يف كتاب االوتجاج للطربسي
__________________

وعيا

عن أمو امل من

هو السماواو املذكور يف ك مه ( ) قبيل ذلك.
( )1مءجا اللمو يف قوله
( )2الطوعية :الطاعة يمال ف ن وسن الطواعية لك أي وسن الطاعة لك.
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طويــل وفيــه قــال ابــن الك ـوا :اي أمــو امل ـ من ! فمــا ث ـواب مــن قــال :ال إلــه إال ؟ قــال :مــن قــال :ال إلــه إال

خملوــا

طمسغ ذنوبـه كمـا يطمـس احلـءف األسـود مـن الـءا األبـيم فـاذا قـال نيـة :ال إلـه إال خملوـا خءقـغ أبـواب السـما
و فوف امل عكة و يمول امل عكة بعلها لبعم :اخشعوا لعةمة  ،فـاذا قـال ل ـة خملوـا ال إلـه إال مل تنتـه دون
الطير ُ
العءش فيمول اجلليل :اسكين فو عز وج ح ألألفءن لماعلك مبا كان فيه ،ث ت هذه اتية إ َْلُْ يَ ْر َع ُد الْ َل ُم ذ
زب
ِ ِ
ِ
ْ

ُ

َ

َوال َع َمل ذ
الرا ِل ُح يَ ْرف ُع ُُ يع إذا كان عمله خالوا ارتفا قوله وك مه.
ذ
زن ُع ُ
زن ُم َع ذمزر َوال ُيزنْ َق ُص م ْ
زر م ْ
 43ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقال علي بن إبـءاهيم َ :وما ُي َع ذم ُ
زرهِ إِال ِِف
م
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِكتا ٍ يع يكتل يف كتاب وهو رد على من ينكء البعا .
 44ـ يف جوامــا اجلــاما وقيــل :معنــاه ال يطــول عمــء وال يــنمص إال يف كتــاب ،وهــو أن يكتــل يف اللــول لــو أطــا

يف قولــه :إن الوــعقة

فـ ن بمــي إىل وقــغ كـذا ،وإذا عوــى نمــص مــن عمــءه الــذي وقــغ لــه ،واليــه أدــار رســول
و لة الءوم تعمءان العاير وتزيعان يف االعمار.
 45ـ يف أ ـول الكـايف علـي بــن إبـءاهيم عـن أبيـه عــن ـفوان بـن حيـ عــن إسـاق ابـن عمـار قــال :قـال أبـو عبــع

 :مـا نعلـم دـي ا يزيـع يف العمـء إال ــلة الـءوم ،وـ أن الءجـل يكـون أجلـه ثـ ث سـن فيكـون و ـوال للـءوم فيزيــع
يف عمءه ث ث سنة ،فيجعلها ثـ وث ثـ سـنة ،ويكـون أجلـه ثـ وث ثـ سـنة ،فيكـون قاطعـا للـءوم فينموـه
جل وعز ث ث سنة ،واعل أجله إىل ث ث سن .
م لــه .قــال م لــة هــذا
احلس ـ بــن د عــن معلــى بــن د عــن احلســن بــن علــي الودــا عــن أيب احلســن الءضــا
الكتاب عفي عنه :يف مع هذين احلعي أواديا ك وس يف أ ول الكايف تطلل ملن أراد هناك.
يمول :من سـءه أن يبسـط يف رزقـه
 46ـ يف كتاب اخلوال عن ابن دهاب عن انس بن مالك قال :سعغ النن
وينسى له يف أجله فليول رمحه.
 47ـ عن أيب جعفء

قال :يف كتاب علي

 :ث ث خوال ال ميوو
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اوبهن و يـءى واباـن :البهـي وقطيعـة الـءوم واليمـ الكاذبـة يبـارز

هبـا ،إىل قولـه

 :وان المـوو ليكونـون فجـارا

فيتوا لون فتنمى أمواام فيربون فيزاد يف أعمارهم ،فان اليم الكاذبة وقطيعة الءوم لتذران العاير ب قا من أهلها (.)1
قـال :مـن ـعا لسـانه زكـا عملـه ،ومـن وسـنغ نيتـه زاد يف رزقـه ،ومـن وسـن بـءه يف
 48ـ عن أيب عبع
أهله زاد يف عمءه.
 :اي معشء املسلم إايكم والزا فـان فيـه سـغ خوـال :ثـ ث
 49ـ عن وذيفة بن اليمان قال :قال رسول
يف العنيا وث ث يف االخءس ،اما الذ يف العنيا فانه يذهل ابلبها ويورث الفمء وينمص العمء ،احلعيا.
م له كذلك.
أنه قال يف و يته له م له بتهيو يسو .وعن أيب عبع
وعن علي بن أيب طالل عن النن
 51ـ يف كتــاب التوويــع يف ابب جملــس الءضــا مــا ســليمان املــءوزي قــال الءضــا  :لمــع أخــربن أيب عــن آابعــه أن
أووــى إىل نــن مــن أنبياعــه أن أخــرب فـ ن امللــك ان متوفيــه إىل كــذا وكــذا ،فــل ه ذلــك
قــال :إن
رســول
النن فلخربه فععا امللك وهو على سءيءه و سمط من السءيء ،فمال :اي رب أجل و يشل طفلـي وأقلـى أمـءي
إىل ذلـك النــن أن اعـغ فـ ن امللـك فلعلمــه ان قـع أنسـيغ يف أجلــه وزدو يف عمـءه عــس عشـءس ســنة،
فـلووى
إليــه امنــا أنــغ عبــع مــلمور فلبلهــه ذلــك ،و ال

فمــال ذلــك النــن :اي رب انــك تعلــم ان مل أكــذب قــط فــلووى
يسلل عما يفعل ويف عيون األخبار م له سوا .
 51ـ يف روضة الكايف ععس من أ اابنا عن أمحع بـن د بـن خالـع عـن ع مـان ابـن عيسـى عـن أيب إسـاق اجلءجـاين
جعـل ملـن جعــل سـلطاا أجـ ومــعس مـن ليـاح وأايو وســن ودـهور ،فـان عــعلوا
قــال :إن
عـن أيب عبـع
يف الناس أمء
__________________
( )1قــال اجلــزري وفيــه :اليمـ الكاذبــة تــع الــعاير ب قــا :الب قــا لــا بلمــا وبلمعــا وهــي األر المفــء الــذ ال دــي هبــا ،يءيــعان احلــالة هبــا يفتمــء
له ويهو عليه ما أواله من نعمه.
ويذهل ما يف يته من الءزا ،وقيل هو أن يفءا
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اول الفلك أن يبطل إبدارته فطالغ اايمهم ولياليهم وسنوهم ودهورهم ،وان هم جاروا يف النـاس ومل يعـعلوا أمـء
بعع اللياح والشهور.
اول الفلك فلسء إبدارته فموءو لياليهم واايمهم وسنيهم ودهورهم وقع ويف
يمــول :إن قاعمنــا إذا قــاو أدــءقغ
 52ـ يف إردــاد املفيــع وروى املفلــل بــن عمــء قــال :سعــغ أاب عبــع
األر بنـور رهبـا ،واســته النـاس عــن ضـو الشــمس ،وذهبـغ الةلمــة ويعمـء الءجــل يف ملكـه وـ يولـع لــه ألـة ذكــء ال
يولع له فيهم أن ى.
 53ـ يف ـذيل األوكـاو أبـو الماسـم جعفـء بـن د عـن احلسـ بـن علـي بـن زكـءاي عـن اايـ م بـن عبـع عـن الءضـا
ال تعع من آجاام.
قال :قال الوادا  :إن أايو زاعءي احلس بن علي
علي بن موسى عن أبيه
 54ـ وعنه عن إلمع بن عبع بن جعفء عـن أبيـه عـن إلمـع بـن عبـع احلميـع عـن سـية ابـن عمـوس عـن منوـور بـن
نمـص مـن عمـءه وـوال ،ولـو قلـغ :إن أوـعكم
وازو قال :سعته يمول :من أتى عليـه وـول ومل او قـرب احلسـ
ليمــوو قبــل أجلــه ب ث ـ ســنة لكنــغ ــادقا ،وذلــك انكــم ترتكــون زايرتــه .ف ـ تــععوها ميــع يف أعمــاركم ،ويزيــع يف
أرزاقكم وإذا تءكتم زايرته نمص من أعماركم وأرزاقكم.
مــن أخبــار هــذه اوموعــة وابســناده قــال :قــال رســول
 55ـ يف عيــون األخبــار يف ابب مــا جــا عــن الءضــا
 :اي علي كءامة امل من على انه مل اعل ألجله وقتا و يهم بباعمة ( )1فاذا هم بباعمه قبله اليه.
 :جتنبوا البواعق مبعكم يف االعمار.
 56ـ قال :وقال جعفء بن د
 57ـ يف أ ـول الكـايف علـي بـن إبـءاهيم عـن د بـن عيسـى عـن موسـى بـن الماسـم البجلـي عـن علـي بـن جعفـء قـال:
جـا ين د بــن اسعيـل ( )2وقــع اعتمـءا عمــءس رجـل ونحــن يوم ــذ مبكـة ،فمــال :اي عـم ان أريــع بهـعاد وقــع أوببــغ أن أود
وأوببغ أن تذهل معى اليه ،فخءجغ معه نحو أخى وهو يف
عمى أاب احلسن يع موسى بن جعفء
__________________
( )1الباعمة :الشء الةلم واجلما بواعق.
( )2هو ابن إساعيل بن أيب عبع

.
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داره الــذ ابحلوبــة وذلــك بعــع الهــءوب بمليــل ،فل ـءبغ البــاب فلجــاب أخــي فمــال مــن هــذا؟ فملــغ :علــى ،فمــال :هــو ذا
أخــءج وكــان بطــي الوضــو  ،فملــغ :العجــل قــال وأعجــل فخــءج وعليــه إزار شــق ( )1قــع عمــعه يف عنمــه وـ قعــع ــغ
عتبة الباب فمـال علـي بـن جعفـء :فانكببـغ عليـه فمبلـغ رأسـه وقلـغ :قـع ج تـك يف أمـء إن تـءه ـوااب فـات وفـق لـه وإن
يكن ألو ذلك فما أك ء ما تطل ،قال :وما هو؟ قلغ :هذا ابن أخيك يءيع أن يودعك وخيءج إىل بهعاد فمـال لـه :ادنـه
فععوته وكان متنايا فعا منـه فمبـل رأسـه وقـال :جعلـغ فـعاك :أو ـين ،فمـال أو ـيك أن تتمـى يف دمـي ،فمـال :مـن
أرادك بسو فعل به وفعل ،ث عاد فمبل رأسه ث قال :اي عـم أو ـ فمـال :أو ـيك أن تتمـى يف دمـي ،فـععا علـى
مــن أراده بســو ث تناــى عنــه ،وملــيغ معــه ،فمــال ح أخــى :اي عل ـي مكانــك فممــغ مكــاين فــعخل منزلــه ،ث دعــاين
فــعخلغ إليــه فتنــاول ــءس فيهــا مــلس دينــار فلعطانيهــا وقــال :قــل البــن أخيــك يســتع هبــا علــى ســفءه قــال علــى :فلخــذ ا
فلدرجتهــا يف وادــية رداعــي ث اولــين مــلس اخــءى وقــال :أعطــه أيلــا ث اولــين ــءس اخــءى وقــال :أعطــه أيلــا ،فملــغ:
جعلغ فعاك إذا كنغ ختـاف منـه م ـل الـذي ذكـءو فلـم تعينـه علـى نفسـك؟ فمـال إذا و ـلته وقطعـين قطـا أجلـه ،ث
تناول خمعس أدو فيها ث ثة آالف درهم وضح ( )2فمال :أعطه هذه أيلا قال :فخءجغ إليـه فلعطيتـه املـلس االوىل ففـءل هبـا
فءوا دعيعا ودعـا لعمـه ،ث أعطيتـه ال انيـة وال ال ـة ففـءل وـ ننـغ انـه سـوجا وال خيـءج ،ث أعطيتـه ال ثـة آالف درهـم
فملى على وجهه و دخل على هارون فسلم عليه ابخل فة وقـال :مـا ننـغ أن يف األر خليفتـ وـ رأيـغ عمـى
موسى بن جعفء يسلم عليه ابخل فة فلرسـل هـارون إليـه مبـلس الـة درهـم فءمـاه ابلذحبـة ( )3فمـا نةـء منهـا إىل درهـم وال
مسه.
 58ـ يف تفســو علــي بــن إبـءاهيم ويف روايــة أيب اجلــارود عــن أيب جعفــء
عذاب فءاو وهذا ملح أجاج و
__________________
( )1شق أي موبوم ابملشق وهو الط األمء.
( )2الوضح :العرهم الوايح.
( )3الذحبة :وجا يف احللق أو دو خينق فيمتل.
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يف قولــه

 :ومــا يســتوي الباــءان هــذا

األجاج املء.
أنـه قـال
 59ـ وفيه وعثين أيب عن علي بن احلكم عن سية بن عمـوس عـن أيب بكـء احللـءمي عـن أيب عبـع
ل بءش اي أبءش هـو كمـا و ـة نفسـه كـان عءدـه علـى املـا واملـا علـى ااـوا وااـوا ال حيـع ومل يكـن يوم ـذ خلـق ألومهـا
واملا يوم ذ عذب فءاو إىل أن قال وكانغ السما خلءا على لون املـا األخلـء ،وكانـغ األر ألـربا علـى لـون املـا
العذب ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 63ـ وقال علي بن إبءاهيم يف قوله
الءقيمة الذ على هء النوى.
َ
ْ
ْ
َ :وما ي َ ْستَوي اْل ْعّ َو َ
اْل ِر ُري م ـل ضـءبه
 69ـ وقوله
ِ

َ ْ ُ َ
َ ذ َ َْ ُ َ ْ ُ
زن ق ْ
زون م ْ
زري قـال :اجللـعس
م
ط
ب
ل
م
ي
ما
ُ
ن
و
د
اَّلين تدعون ِمن
ِ
 :و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ

َ َ ُّ ُ ُ
اه ُ
مات َو َال ُّ
ور
للمـ من والكـافء وال الظل
َ َ ر ُّ َ َ ْ
شاء َوما أَنْ َ
ت ب ُم ْسمع َم ْن ِف الْ ُقبُ
ور فالةل الناس واحلءور البهاعم ث قال :إ ذن َ
اْل َ ُر ُ
اهلل ي ُ ْس ِم ُع َم ْن ي َ ُ
ور
وال الظل وال
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

قال ه ال الكفار ال يسمعون منك كما ال يسما أهل المبور.
ُ ذ
َ :و ِإ ْن ِم ْن أ ذم ٍة ِإال َخل ِفيها نَ ِذ ٌير قال :لكل زمان اماو.
 62ـ وقوله

قـال :اي معشـء الشـيعة خا ـموا بسـورس اا أنزلنـاه تفلجـوا ،فـو
 63ـ يف أ ـول الكـايف ابسـناده إىل أيب جعفـء
واهنــا لســيعس ديــنكم واهنــا لهايــة علمنــا ،اي معشــء الشــيعة
اهنــا حلجــة تبــارك وتعــاىل علــى اخللــق بعــع رســول
خا موا حم َوالْبتا ال ْ ُمبني إنذا أَنْ ََّ ْه ُاه ِف َْلْلَة ُم َ
بار َك ٍة إنذزا ُك ذنزا ُمنْزذر َ
ين فاهنـا لـوالس األمـء خا ـة بعـع رسـول
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ُ
ذ
ْ
؟
اي معشء الشيعة يمول تبارك وتعـاىلَ :و ِإن ِم ْن أ ذم ٍة ِإال َخل ِفيها نَ ِذ ٌير قيـل :اي أاب جعفـء نـذيءها د
قال :عقغ فهل كان نذيء وهو وي من البع ة يف أقطار األر ؟ فمال الساعل :ال ،قال أبو جعفـء  :أرأيـغ بعي ـه
نذيء؟ فمال :بلى ،قال :فكذلك مل ميـغ إلمـع إال ولـه بعيـا
يف بع ته من
أليس نذيءه؟ كما ان رسول
مـن يف أ ـ ب الءجـال مـن أمتـه ،قـال :ومـا يكفـيهم المـءآن؟ قـال:
نذيء ،قـال :فـان قلـغ ال ،فمـع ضـيا رسـول
بلى إن وجعوا له مفسءا قال :وما فسءه رسول

؟ قال :بلى قع فسءه لءجل واوع ،وفسء ل مة دلن
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ذلك الءجل وهو علي بن أيب طالل

واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة (.)1

قــال الســاعل :فــلخربن عــن اوــوس
 64ـ يف كتــاب االوتجــاج للطربســي يف اوتجــاج أيب عبــع الوــادا
أفبعا إليهم نبيا فان أجع ام كتبا إلكمة ومواعظ بليهة وأم اال دافية ،ويمءون ابل واب والعماب وام دـءايا يعملـون هبـا
َ
َ ْ ْ ُذ ذ َ
ٌ
قال :و ِإن ِمن أم ٍة إِال خل ِفيها ن ِذير وقع بعا إليهم نن بكتاب من عنع فانكءوه وجاعوا كتابه.

 65ـ يف أ ــول الكــايف عــعس مــن أ ــاابنا عــن أمحــع بــن د بــن خالــع عــن بعــم أ ــاابه عــن ــاحل بــن محــزس رفعــه
ذ َْ َ
َ ْ
يمـول
 :إن من العبادس دعس اخلوف من
قال :قال أبو عبع
 :إِنمزا َيَشز اهلل ِمزن ِعبزا ِدهِ
الْ ُعلَ ُ
ماء واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 66ـ يف روضــة الكــايف د بــن حيـ عــن أمحــع بـن د بــن عيســى وعلــى بــن إب ـءاهيم عــن أبيــه ليعــا عــن احلســن بــن

 :ومـا العلـم ابت والعمـل إال إلفـان م تلفـان،
إلبوب عـن مالـك بـن عطيـة عـن أيب محـزس قـال :قـال علـي بـن احلسـ
فمــن عــءف خافــه ،وو ــه اخلــوف علــى العمــل بطاعــة  ،وان أرابب العلــم واتبــاعهم الــذين عءفـوا فعملـوا لــه ورألبـوا
إليه وقع قال  :إنذما ََيْ ََش َ
اهلل ِم ْن ِعبا ِد ِه الْ ُعلَ ُ
ماء واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
ِ
أنه قال :يع ابلعلما من عا قولـه فعلـه ،ومـن مل يوـعا فعلـه قولـه
 67ـ يف جمما البيان وروى عن الوادا
فليس بعامل ،ويف احلعيا أعلمكم ابت أخوفكم ت.
__________________

( )1أقول وذكء الكليين (ره) يف أ ول الكايف وـعي ا آخـء فيـه تفسـو اـذه االيـة الكءميـة وقـع أمهلـه امل لـة (ره) وهـو« :عـعس مـن أ ـاابنا عـن أمحـع
قـال :انكـم ال تكونـون ـاحل وـ تعءفـوا
بن د بن خالع عن أبيه عمن ذكءه عن د بن عبع الءمحن بن أيب ليلى عن أبيه عن أيب عبـع
وال تعءفوا و توعقوا وال توعقوا و تسلموا أبوااب أربعة ال يولح أواا إال آبخءهـا ـ إىل أن قـال عليهالسـ و ـ إن قـع اسـتخلص الءسـل ألمـءه ث
استخلوهم موعق بذلك يف نذره فمال:

َوإ ْن ِم ْن أُ ذم ٍة إ ذال َخل ِفيها نَ ِذ ٌ
ير
ِ
ِ
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ه من جهل واهتعى من أبوء وعمل  ...اه».

 68ـ يف موــبال الش ـءيعة قــال الوــادا

 :ودليــل اخلشــية التعةــيم ت والتمســك خبــالص الطاعــة وأوامــءه واخلــوف

تعاىل :إنذما ََيْ ََش َ
اهلل ِم ْن ِعبا ِدهِ الْ ُعلَ ُ
ماء .
ِ

واحلذر ودليلهما العلم ،قال
 69ـ يف موبال ديخ الطاعفة يف دعا يوو األربعا أللهم أدـع خلمـك خشـية لـك أعلمهـم بـك ،وأفلـل خلمـك
لــك عمـ أخــوفهم لــك ،ال علــم إال خشــيتك وال وكــم إال االميــان بــك ،ولــيس ملــن مل خيشــك علــم ،وال ملــن مل يـ من بــك
وكم.

َََْ ُ
ذ ََْ ُ
َ
َ
ْ
ًّ
َ
 71ـ يف جمما البيان :وأنفقوا ِمما رزقناهم ِِسا وعل ِنية اتيـة وعـن عبـع

بـن عبيـع بـن عمـء اللي ـي قـال:
فمال :اي رسول ما ح ال أول املوو؟ قال :ألك مال؟ قـال :نعـم قـال :فمعمـه قـال :ال
قاو رجل إىل رسول
أستطيا ،قال :فان قلل الءجل ما ماله ان قعمه أول أن يلاق به وان أخءه ،أول أن يتلخء معه.
 :امنــا أعطــاكم

هــذه الفلــول مــن األم ـوال لتوجهوهــا ويــا وجههــا

 71ـ يف مــن ال حيلــءه الفميــه وقــال
ومل يعطكموها لتك ءوها.
 72ـ يف كتاب اخلوال عن هشاو بـن معـاذ قـال :كنـغ جلـيس عمـء بـن عبـع العزيـز ويـا دخـل املعينـة فـامء مناديـه
فـعخل إليـه مـواله مـزاوم فمـال:
فنادى :من كانغ له مةلمة أو مة فليلو الباب ،فل ه د بن علي يع الباقء
إن د بــن علــي ابلبــاب فمــال لــه :ادخلــه اي م ـزاوم قــال :فــعخل وعمــء ميســح عينيــه مــن الــعمو فمــال د بــن علــي :مــا
أبكاك اي عمء؟ فمال هشاو :أبكاه كذا وكذا اي ابن رسول  ،فمال د ابن على :اي عمء امنا العنيا سـوا مـن األسـواا
منهــا خــءج قــوو مبــا يــنفعهم ومنهــا خءج ـوا مبــا يلــءهم إىل قولــه  :واجعــل يف قلبــك اثنتـ تنةــء الــذي ــل ان يكــون
معك إذا قعمغ على ربك فمعمه بـ يـعيك ،وتنةـء الـذي تكـءه أن يكـون معـك إذا قـعمغ علـى ربـك فـابتغ بـه البـعل،
وال تذها إىل سلعة قع ابدو على من كان قبلك تءجو أن جتوز عنك واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
ََ َ ُ ْ ْ َ
زن ف ْضز ِل ُِ هـو الشـفاعة ملـن
أنه قال يف قوله :وي َِّيزدهم ِم
 73ـ يف جمما البيان روى ابن مسعود عن النن
وجبغ له النار ن نا إليه معءوفا يف العنيا.
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 74ـ يف أ ول الكايف احلس بن د عن معلى بن د عن د بن لهور عن محـاد بـن عيسـى عـن عبـع املـ من عـن

َ ذ
ُ ذ َْ ََْ ْ
َ ْ
ين ْ
زط َفيْنا م ْ
اص َ
اَّل َ
زن ِعبا ِدنزا ف ِمزن ُه ْم ظزال ِ ٌم
بتا
عن قـول
سامل قال :سللغ أاب جعفء
ِ
ِ
 :ثم أورثنا ال ِ
َ ْْ
ْ
ْ
ٌ
َ ُْ ْ َُْ ٌ َ ُْ ْ
هلل قـال :السـابق ابخلـواو االمـاو ،واملمتوـع العـارف لإلمـاو،
ات بِزإَِ ِن ا ِ
ِهَف ِس ُِ و ِمنهم مقت ِرد و ِمزنهم سزابِق بِزاْلري ِ

والةامل لنفسه الذي ال يعءف االماو.

قـال :سـللته عـن قـول
 75ـ احلس عن املعلى عن الودا عن عبع الكءمي عن سليمان بن خالع عن أيب عبع
ُ ذ َْ ََْ ْ
َ ذ َ ْ َ َ
ْ
ْ
اَّليزن اصزطفينا ِمزن ِعبا ِدنزا فمـال :أي دـي تمولـون أنـتم؟ قلـغ :نمـول اهنـا يف
بتزا
ِ
تعاىل :ثزم أورثنزا ال ِ
الفــاطمي قــال :لــيس ويــا تــذهل ،لــيس يــعخل يف هــذا مــن أد ـار بســيفه ودعــا النــاس إىل خ ـ ف فملــغ :إىل دــي
الةامل لنفسه؟ قال :اجلالس يف بيته ال يعءف االماو واملمتوع العارف حبق االماو والسابق ابخلواو االماو.
عــن قــول
 76ـ احلسـ بــن د عــن معلــى عــن احلسـ عــن أمحــع بــن عمــء قــال :ســللغ أاب احلســن الءضــا
َ ذ
ُ ذ َْ ََْ ْ
ين ْ
زط َفيْنا م ْ
َ
َ
«والسـابق ابخلـواو»
زن ِعبا ِدنزا اتيـة قـال :فمـال :ولـع فاطمـة
اص
اَّل
تا
ب
ِ
ِ
 :ثم أورثنا ال ِ
االماو و «املمتوع» العارف ابوماو «والةامل لنفسه» الذي ال يعءف االماو.
 77ـ د بــن حيـ عــن أمحــع بــن أيب زاهــء أو ألــوه عــن د بــن محــاد عــن أخيــه أمحــع بــن محــاد عــن إب ـءاهيم عــن أيب
أنه قال :وقع أورثنا نحن هـذا المـءآن الـذي فيـه مـا تسـو بـه اجلبـال وتمطـا بـه البلـعان و ـ بـه املـوتى،
احلسن االول
ونحــن نعــءف املــا ــغ اا ـوا  ،وان يف كتــاب تايو مــا ي ـءاد هبــا أمــء إال أن اذن بــه مــا مــا قــع اذن ــا كتبــه
َ َْ
اْل ْرض إ ذال ِف كتزا ُ
ْ َ
ذ
َ
زني ث قـال:
ب
م
املاضون ،جعله لنا يف أو الكتاب إن يمول :وما ِمن اغئِب ٍة ِِف السزما ِء و ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ

ُ ذ َْ ََْ ْ
َ ذ َ ْ َ
اص َطفيْنا ِم ْن ِعبا ِدنزا فـنان الـذين ا ـطفاا
اَّلين
تا
ب
ِ
ثم أورثنا ال ِ
دي .
 78ـ يف بواعء العرجاو أمحع بن احلسن بن علي بن فلال عن محيع بن امل ـ عـن أيب سـ و املـءعش عـن سـورس بـن

 ،وأورثنـا هـذا الكتـاب فيـه تبيـان كـل

كليل قال :سللغ أاب جعفء

عن قول
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ُ ذ َْ ََْ ْ
ْ
ْ
َ ذ َ ْ َ
ْ
ْ
َ ْ
ٌ
اص َطفيْنا ِم ْن ِعبا ِدنا ف ِمزن ُه ْم ظزال ِ ٌم ِهَف ِسز ُِ َو ِمزن ُه ْم ُمقتَ ِرزد َو ِمزن ُه ْم سزابِ ٌق
اَّلين
بتا
ِ
تبـارك وتعـاىل :ثم أورثنا ال ِ
ْ
َْ ْ
هلل قال :السابق ابخلواو االماو.
ات بِإَِ ِن ا ِ
بِاْلري ِ

 79ـ أمحع بن د عن احلس بن سعيع عن النلء بن سويع عـن حيـ احللـن عـن ابـن مسـكان عـن ميسـء عـن سـورس
ُ ذ َْ ََْ ْ
َ ذ َ ْ َ َ
ْ
ْ
اَّليزن اصزطفينا ِمزن ِعبا ِدنزا إىل آخـء اتيـة
بتا
بن كليل عن أيب جعفء
ِ
قال يف هـذه اتيـة :ثم أورثنا ال ِ

.
قال :السابق ابخلواو االماو فهي يف ولع علي وفاطمة
 81ـ يف كتــاب ســعع الســعود البــن طــاوس نم ـ عــن كتــاب د بــن العبــاس بــن مــءوان ابســناده إىل أيب إســااا
ُ ذ َْ ََْ ْ
َ ذ َ ْ َ َ
ْ
ْ
اَّليزن اصزطفينا ِمزن ِعبا ِدنزا
بتا
ِ
السبيعي قال :خءجغ واجا فلميغ د بن علي فسللته عـن اتيـة ثم أورثنا ال ِ
ْ
ْ
َ
ْ
ٌ ْ
ُ
َ
َ ْ
ٌ َْ ْ
َ ُْ ْ َُْ ٌ َ ُْ ْ
هلل َل ِ َك ُه َو الف ْضل الب ِب ُري فمال :ما يمول فيها
ف ِمن ُه ْم
ات بِ ِإَ ِن ا ِ
ظالِم ِهَف ِس ُِ و ِمنهم مقت ِرد و ِمنهم سابِق بِاْلري ِ

قومك اي أاب اساق؟ يع أهل الكوفة ـ قال :قلغ :يمولون اهنا ام ،قال :فما خيوفهم إذا كانوا يف اجلنة؟ قـال :فمـا تمـول
أنــغ جعلــغ فــعاك؟ فمــال :هــي لنــا خا ــة ،اي أاب إســاق أمــا الســابق ابخل ـواو فعلــى بــن أيب طالــل واحلســن واحلس ـ
والشهيع منا واملمتوع فواعم ابلنهار وقاعم ابلليل ،واما الةامل لنفسه ففيه ما يف الناس وهو مهفور له.

 81ـ وفيـه أيلـا يمـول علـي بـن موسـى بـن طـاووس :وجـعو ك ـوا مـن االخبـار وقـع ذكـءو بعلـها يف كتـاب البهجـة
ُ ذ َْ ََْ ْ
ْ
َ ذ َ ْ َ
ْ
َ ْ
اص َطفيْنا ِم ْن ِعبا ِدنا ف ِمن ُه ْم ظزال ِ ٌم ِهَف ِسز ُِ َو ِمزن ُه ْم
اَّلين
تا
ب
ِ
ل مءس املهجة ( )1متلـمنة ان قولـه ج لـه :ثم أورثنا ال ِ
َْ ُ ْ َ
ْ
ٌ َْ ْ
َُْ ٌ َ ُْ ْ
وان الةـامل
هلل َل ِ َك ُه َو الف ْضل الب ِب ُري ان املءاد هبذه اتية ليا ذريـة النـن
ات بِ ِإَ ِن ا ِ
مقت ِرد و ِمنهم سابِق بِاْلري ِ
لنفسـه هــو اجلاهــل إبمـاو زمانــه ،واملمتوــع هــو العـارف بــه ،والســابق ابخلـواو هــو امــاو الوقــغ ـلواو عليــه ،فممــن روينــا
ذلــك عنــه الشــيخ أبــو جعفــء د بــن اببويــه مــن كتــاب الفــءا ابســناده إىل الوــادا ــلواو عليــه وروينــاه مــن كتــاب
الواوع البن لهور فيما رواه عن أيب د احلسن بن علي العسكءي لواو عليه ،ورويناه من كتاب العالعل
__________________
( )1كذا يف النسخ والةاهء انه مواة «كشة احملجة ل مءس املهجة» وهو املطبو أخوا ابلهءي على ساكنها آالف التاية وال نا .
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لعبع

بن جعفء احلموي عن موالا احلسن العسكءي س و

عليه ،ورويناه من كتاب د بن علـي بـن رابل ابسـناده

إىل الوادا لواو عليه ،ورويناه من كتـاب د بـن مسـعود بـن عيـاش يف تفسـو المـءآن ،وروينـاه مـن اجلـاما الوـهو
ليونس بن عبع الءمحن ورويناه من كتاب عبع بن محاد األنواري ،ورويناه من كتـاب إبـءاهيم اخلـزاز وألـوهم رضـوان
عليهم ن مل حيلءين ذكء اساعهم واالدارس إليهم.
 82ـ يف كتــاب معــاين األخبــار وــعثنا أبــو جعفــء د بــن علــي بــن نوــء البخــاري املمــءي قــال :وــعثنا أبــو عبــع
انه س ل عن قـول
الكويف العلوي الفميه بفءألانه إبسناد متول إىل الوادا جعفء بن د
َ ْْ
ٌ ْ
الْبتا َ ذ َ ْ َ َ ْ
ٌ
َ ُْ ْ َُْ ٌ َ ُْ ْ
َ ُْ ْ
ْ
ات فمـال :الةـامل حيـوو
ِ
ِ
اَّلين اصطفينا ِمن ِعبا ِدنا ف ِمنهم ظالِم ِهَف ِس ُِ و ِمنهم مقت ِرد و ِمزنهم سزابِق بِزاْلري ِ
.
ووو نفسه ،واملمتوع حيوو ووو قلبه ،والسابق ابخلواو حيوو ووو ربه

ُ ذ َْ ََْ
ثزم أورثنزا

 83ـ وعثنا د بن احلسن المطان قال :وعثنا احلسن بن علي أع ابن السكءى قال :أخربا د بن زكـءاي اجلـوهءي
قـال:
قال :وعثنا جعفء بن د بن عمـارس عـن أبيـه عـن جـابء بـن يزيـع اجلعفـي عـن أيب جعفـء د بـن علـي البـاقء
ُ ذ َْ ََْ ْ
ْ
ْ
َ ذ َ ْ َ
ْ
ْ
َ ْ
ٌ
اص َطفيْنا ِم ْن ِعبا ِدنا ف ِمن ُه ْم ظال ِ ٌم ِهَف ِس ُِ َو ِمن ُه ْم ُمقتَ ِرزد َو ِمزن ُه ْم
اَّلين
تا
ب
سللته عـن قـول
ِ
 :ثم أورثنا ال ِ
ْ

ْ

َْ
ٌ
هلل فمال :الةامل منا مـن ال يعـءف وـق االمـاو ،واملمتوـع العـارف حبـق االمـاو ،والسـابق ابخلـواو
ات بِ ِإَ ِن ا ِ
سابِق بِاْلري ِ
ُ
َذ ُ
ات َع ْد ٍن يَ ْد ُخلونَها يع املمتوع والسابق.
إبذن هو االماو جن
 84ـ وـعثنا أبـو عبـع احلسـن بـن حيـ البجلـي قـال :وـعثنا أيب قـال :وـعثنا أبـو عوانـة موسـى بـن يوسـة الكـويف
قـال :وــعثنا عبــع بــن حيـ عــن يعمــوب بــن حيـ عـن أيب وفــص عــن أيب محــزس ال مـاح قــال :كنــغ جالســا يف املســجع

اا نءيع ان نسـ لك عـن مسـللة فمـال

إذا أ ه رج ن من أهل البوءس فماال له :اي ابن رسول
احلءاو ما أيب جعفء
َ
ُ ذ ْ ََْ ْ
َ ذ َ ْ َ
َ ْ
اص َطفيْنا ِم ْن ِعبا ِدنزا ف ِمزن ُه ْم ظزال ِ ٌم
اَّلين
بتا
اما :س عما أوببتما قال :أخربا عن قول
ِ
 :ثم أورثنا ال ِ
َْ ُ ْ َ
ْ
ْ
ٌ َْ ْ
َ ُْ ْ َُْ ٌ َ ُْ ْ
هلل َل ِ َك ُه َو الف ْضل الب ِب ُري إىل آخء اتيت قال :نزلغ فينـا أهـل
ات بِ ِإَ ِن ا ِ
ِهَف ِس ُِ و ِمنهم مقت ِرد و ِمنهم سابِق بِاْلري ِ
البيغ قال أبو محزس فملغ :
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أب أنغ وأمي فمن الةامل لنفسه؟ قال :من استوو وسناته وسي اته منا أهل البيـغ فهـو الةـامل لنفسـه ،فملـغ :املمتوـع
منكم؟ قال :العابع ت يف احلال و اتيه اليم فملغ :فمن السابق منكم ابخلواو؟ قال :من دعـا و إىل سـبيل ربـه
وأمء ابملعءوف وهنى عن املنكء ومل يكن للملل علعا ،وال للخاعن خوـيما ،ومل يـء حبكـم الفاسـم إال مـن خـاف
على نفسه ودينه ومل اع أعواا.

ُ ذ َْ ََْ
عـن هـذه اتيـة :ثزم أورثنزا

 85ـ يف كتاب االوتجاج للطربسي وعن أيب بوـو قـال :سـللغ أاب عبـع
ْ
َ ذ َ ْ َ
:
 ،فمـال
اص َطفيْنا ِم ْن ِعبا ِدنا قـال :أي دـي تمـول؟ قلـغ :أقـول :اهنـا خا ـة لولـع فاطمـة
اَّلين
بتا
ِ
ال ِ
امــا مــن ســل ســيفه ودعــا النــاس إىل نفســه إىل الل ـ ل مــن ولــع فاطمــة وألــوهم فلــيس بــعاخل يف هــذه اتيــة ،قلــغ :مــن
يعخل فيها؟ قال :الةامل لنفسه الذي ال يععو الناس إىل ض ل وال هعى ،واملمتوع منا أهل البيغ العارف وـق االمـاو،

والسابق ابخلواو االماو.
 :اي وســن إن فاطمــة لعةمهــا
 86ـ يف اخلـءاع واجلـءاعح روى عــن احلســن بــن رادــع قــال :قــال ح أبــو عبــع
ُ ذ َْ ََْ ْ
ْ
َ ذ َ ْ َ
َ ْ
اص َطفيْنا ِم ْن ِعبا ِدنا ف ِمن ُه ْم ظزال ِ ٌم ِهَف ِسز ُِ
اَّلين
تا
ب
ِ
على وءو ذريتها على النار ،وفـيهم نزلـغ :ثم أورثنا ال ِ
ْ

ْ

َْ
ٌ
َ ُْ ْ ُ َ ٌ َ ُْ ْ
ات فامـا الةـامل لنفسـه فالـذي ال يعـءف االمـاو .واملمتوـع العـارف حبـق االمـاو،
و ِمنهم مقت ِرزد و ِمزنهم سزابِق بِزاْلري ِ
والسابق ابخلواو هو االماو ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
َ
َ ذ
ُ ذ ْ ََْ ْ
اَّل َ
يزن
بتزا
 59ـ وفيه أع و أيب د احلسـن العسـكءي
ِ
قـال أبـو هادـم انـه سـلله عـن قولـه :ثزم أورثنزا ال ِ
ٌ ْ
ٌ َْ ْ
ْ َ َْ
َ ُْ ْ َُْ ٌ َ ُْ ْ
َ ُْ ْ
ْ
 :كلهـم مـن آل د ،الةـامل
ات قـال
اصطفينا ِمن ِعبا ِدنا ف ِمنهم ظالِم ِهَف ِس ُِ و ِمنهم مقت ِرد و ِمنهم سابِق بِاْلري ِ

لنفسه الذي ال يمء ابوماو ،واملمتوع العارف ابوماو ،والسابق ابخلواو االماو.
 88ـ يف كتاب املناقل البن دهء آدوب الوادا
ِعبا ِدنا نزلغ يف ومنا ووق ذرايتنا.

َ ذ
ُ ذ َْ ََْ ْ
يزن ْ
زط َفيْنا م ْ
َ
َ
زن
اص
اَّل
تا
ب
ِ
ِ
يف قوله تعـاىل :ثم أورثنا ال ِ

هي لنا خا ة وإايا ع .
 89ـ ويف رواية عنه وعن أبيه
هم آل د.
 91ـ ويف رواية أيب اجلارود عن الباقء
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 91ـ يف جممــا البيــان اختلــة يف ان اللــمو يف «مــنهم» إىل مــن يعــود علــى قـول  :أوــعمها انــه يعــود إىل العبــاد ،إىل
قوله :وال اين ان اللمو يعود إىل املوطف من العباد عن أك ء املفسءين ،ث اختلة يف أووال الفءا الـ ث علـى قـول
يمـول يف اتيـة :أمـا
أوعمها ان ليعهم اج وي يع ذلك مـا ورد يف احلـعيا عـن أيب الـعردا قـال :سعـغ رسـول
السابق فيعخل اجلنـة بهـو وسـاب ،وامـا املمتوـع فيااسـل وسـااب يسـوا ،وامـا الةـامل لنفسـه فياـبس يف املمـاو ث يـعخل
ُ َْ ْ ُ ذ ذ َ ْ َ َ َ ذ َْ َ َ
اَّلي أَهب عنا اْلَّن .
ّلِل ِ
اجلنة ،فهم الذين قالوا اْلمد ِ ِ

الةــامل لنفســه منــا ال يعــءف وــق االمــاو،
 92ـ وروى أ ــاابنا عــن ميســء بــن عبــع العزيــز عــن جعفــء الوــادا
واملمتوع منا من يعءف وق االماو ،والسابق ابخلواو هو االماو ،وه ال كلهم مهفور ام.
امـا الةـامل لنفسـه منـا فمـن عمـل ـاحلا وآخـء سـي ا ،وامـا املمتوـع فهـو
 93ـ وعن زايد بن املنذر عن أيب جعفـء
املتعبع اوتهع ،واما السابق ابخلواو فعلى واحلسن واحلس ومن قتل من آل د دهيعا.
مـا املـلمون يف الفـءا بـ العـرتس واالمـة ابسـناده إىل الـءاين بـن
 94ـ يف عيون األخبار يف ابب ذكـء جملـس الءضـا
جملس امللمون مبءو وقع اجتمـا يف جملسـه لاعـة مـن علمـا أهـل العـءاا وخءاسـان ،فمـال
الولغ قال :ولء الءضا
ُ َ

ْ

ْ

ذ

َ

ين ْ
امللمون :أخربون عن معـ هـذه اتيـة ث ذم أ ْو َرثنَا البتا َ
اَّل َ
اص َطفيْنا ِم ْن ِعبا ِدنزا فمالـغ العلمـا  :أراد تعـاىل
ِ
ِ
بــذلك االمــة كلهــا ،فمــال املــلمون :مــا تمــول اي أاب احلســن؟ فمــال الءضــا  :ال أقــول كمــا قــالوا ولكــين أقــول :أراد
بذلك العرتس الطاهءس ،فمال امللمون :وكية ع العـرتس مـن دون االمـة؟ فمـال الءضـا  :انـه لـو أراد االمـة لكانـغ
ْ
ٌ ْ
َ ُ َْ ْ ُ
ٌ َْ ْ
َ ُْ ْ َُْ ٌ َ ُْ ْ
َ ُْ ْ
هلل َلِك ه َو الفضل
أبلعها يف اجلنة لمـول
ات بِ ِإَ ِن ا ِ
 :ف ِمنهم ظالِم ِهَف ِس ُِ و ِمنهم مقت ِرد و ِمنهم سابِق بِاْلري ِ
ْ َ

ُ

ذ

َ

َ

َذ ُ َ ْ َْ ُ َ َُ ْ َ
َ ْ َ
ْ
ُ
زب اتيـة فوـارو
ساور ِمزن َه ٍ
الب ِبري ث لعهـم كلهـم يف اجلنـة فمـال :جنات عد ٍن يدخلونها ُيلون ِفيها ِمن أ ِ
الوراثة للعرتس الطاهءس ال لهوهم.
ذ ُ ْ ْ ُ ُ َ
قالَ :جنات َعد ٍن يَدخلونها
 95ـ يف كتاب معاين األخبار عن أيب عبع
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يع املمتوع والسابق ،احلعيا وقع سبق قءيبا.
علـى النـاس يـوو الشـورى قـال :نشـعتكم ابت هـل فـيكم أوـع قـال لـه
 96ـ يف كتـاب اخلوـال يف اوتجـاج علـي
 :من سءه أن حي ويوتى وميوو ا ويسكن جنـذ الـذ وعـعين ريب جنـاو عـعن قلـيل ألءسـه
رسول
بيــعه ث قــال لــه كــن فكــان ،فلي ـوال علــي بــن أيب طالــل وذريتــه مــن بعــعه ،فهــم االعمــة وهــم األو ــيا أعطــاهم علمــي
وفهمي ال يعخلونكم يف ابب ض ل وال خيءجونكم من ابب هعى ،ال تعلموهم فهم أعلم منكم ،يـزول احلـق معهـم أينمـا
زالوا ألوي؟ قالوا :أللهم ال.
وقــع ســلله بعــم اليهــود عــن مســاعل قــال اليهــودي :فــلين يســكن نبــيكم مــن اجلنــة؟ قــال :يف
 97ـ وعــن علـي
أع ها درجة وأدءفها مكاا يف جناو ععن ،قال :عقغ و انه لبخط هارون وإم موسى.
أنـه قـال:
 98ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وـعثين أيب عـن احلسـن بـن إلبـوب عـن د بـن إسـاق عـن أيب جعفـء
 :إذا دخــل امل ـ من يف منازلــه يف اجلنــة وضــا علــى رأســه ج امللــك والكءامــة ،والــبس ولــل الــذهل
قــال رســول
والفلة والياقوو والعر منةوما يف اوكليل ـغ التـاج والـبس سـبع ولـة وءيـء أبلـوان خمتلفـة منسـوجة ابلـذهل والفلـة
اس ُ
والل ل واليـاقوو األمحـء ،وذلـك قولـهُُ :يَلذ ْو َن فيها م ْن أَساو َر م ْن ََ َهزب َول ُ ْثلُزثا َوْل ُ
زه ْم ِفيهزا َحر ٌ
يزر ويف روضـة
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
الكايف م له سنعا ومتنا.
يمـول يف اتيـة :امـا السـابق فيـعخل
 99ـ يف جمما البيان ورد يف احلعيا عن أيب العردا قـال :سعـغ رسـول
اجلنة بهو وساب ،واما املمتوع فيااسل وسااب يسوا ،واما الةامل لنفسه فيابس يف املمـاو ث يـعخل اجلنـة ،فهـم الـذين

قالوا احلمع ت الذي اذهل عنا احلزن (.)1
ب َوال َي َم ُّسزنا فيهزا لُ َُزو ٌ
 111ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم ال َي َم ُّسنا فيها نَ َر ٌ
ِ
ِ
الكسل واللجء.
__________________
( )1وقع مء احلعيا بعينه ـغ رقـم  92ووجـه التكـءار كلنـه مـن جهـة مـا فالـه

ْ
اْلَ ََّ َن .
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يف تفسـو قولـه تعـاىل

قـال :النوـل العنـا ،واللهـوب
َ ُ َْ ْ ُ ذ ذ َ ْ َ َ َ ذ
زب عنزا
اَّلي أَه
ّلِل ِ
وقزالوا اْلمزد ِ ِ

 111ـ وفيه يف احلعيا املنمول سابما متول آبخء ما نملنا لفةة وءيء آخء اتية ب فوـل قـال :فتخـءج عليـه زوجتـه
احلــورا مــن خيمتهــا متشــي ممبلــة ووواــا و ــفا ها ( )1حيجبنهــا عليهــا ســبعون ولــة منســوجة ابليــاقوو والل ل ـ والزبءجــع
بهن مبسك وعنرب ،وعلى رأسها ج الكءامـة ،ويف رجلهـا نعـ ن مـن ذهـل مكلـ ن ابليـاقوو والل لـ دـءاكهما ايقـوو
أمحــء ،فــاذا دنــغ مــن وح وهــم يمــوو إليهــا دــوقا تمــول لــه :اي وح لــيس هــذا يــوو تعــل وال نوــل ،وال تمــم اا لــك
وأنغ ح ويف روضة الكايف م له كذلك.
 112ـ يف هن الب ألة وأكءو أساعهم عن أن تسما وسيس ار أبعا ،و ان أجسادهم أن تلمى لهواب ونوبا.
قــال :ومــن مــاو يــوو األربعــا مــن امل ـ من وقــاه
 113ـ يف مــن ال حيلــءه الفميــه ابســناده إىل أمــو املـ من
خبس يوو الميامة وأسععه مبجاورته ،وأوله دار املمامة من فلله ،ال ميسه فيها نول وال ميسه فيها لهوب.
 114ـ يف كتـاب سـعع السـعود البـن طـاوس مـن خمتوـء تفسـو د بـن العبـاس بـن مـءوان ابسـناده إىل جعفـء بـن
وـعيا طويـل يـذكء فيـه مـا أعـع حملـن علـى
عـن النـن
د عن آابعـه عـن أمـو املـ من علـي بـن أيب طالـل
َ ْ
يــوو الميامــة ،وفيــه :فــاذا دخل ـوا منــازام وجــعوا امل عكــة يهن ــوهنم بكءامــة وهبــم و ـ إذا اســتمءوا ق ـءارهم قيــل اــم :ف َهززل
ًّ

ُ

َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُّ ُ
ك ْم َحقا قالوا َن َع ْم ربنا رضينا فار عنا ،قال :بءضاي عنكم وحببكم أهـل بيـغ نبيـي وللـتم داري
وجدتم ما وعد رب
َ
ُ َْ ْ ُ ذ ذ
ْ َ َ َ ذ َْ َ َ
زَّن
اَّلي أَهب عنزا اْل
ّلِل ِ
و افاتم امل عكة ،فهني ا هني ا عطا ألو جمذوذ ،ليس فيه تنهيص ،فعنـعها قالوا اْلمد ِ ِ
ذ ذ ََُ ٌ َ ُ ٌ ذ
ُ
َ
َ
َ
دار ال ْ ُم َ
اَّلي أَ َحلذنا َ
قام ِة ِم ْن ف ْض ِل ُِ ال ي َم ُّسنا ِفيها نَ َر ٌب َوال ي َم ُّسنا ِفيها ل َُو ٌ .
ِإن َربنا لَفور شبور ِ
 :ان
إذا دخلـوا اجلنـة :فاعـذن لنـا ابلسـجود قـال اـم رهبـم
يمولـون ت
ويف هذا احلعيا :أن إلن علـي

قــع وضــعغ عــنكم م نــة العبــادس وأروــغ لكــم أبــعانكم ،فطاملــا أنوــبتم يف األبــعان وعنيــتم ح الوجــوه فــاالن أفلــيتم إىل
رووي ورمحذ.
__________________
( )1الو فا لا الو يفة :اجلارية.
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 115ـ يف كتــاب التوويــع ابســناده إىل الفــتح بــن يزيــع اجلءجــاين عــن أيب احلســن

وــعيا طويــل ويف آخــءه قلــغ:

جعلغ فعاك بميـغ مسـ لة قـال :هـاو ،ت أبـوك قلـغ :يعلـم المـعمي الشـي الـذي مل يكـن أن لـو كـان كيـة كـان يكـون؟
َْ َ
اهلل لَ َف َس َدتا وقولـهَ :ولَ َعزل َد ْع ُض ُ
اكن فيهما آل َه ٌة إ ذال ُ
زه ْم
قال :وحيك إن مساعلك لوـعبة امـا سعـغ يمـول :لو
ِ ِ ِ ِ
َ
َ
ُ
ُّ
ْ
ُ
َلَع َدع ٍض وقال حيكى قول أهل النار :ارجعنا ( )1نعمل احلا ألو الذي كنا نعمـل وقـالَ :ول ْو ُردوا لعادوا ِْلزا ن ُهزوا
َعنْ ُُ فمع علم الشي الذي مل يكن أن لو كان كية كان يكون.
َ ْ َ َ ذ
َََْ َُ رْ ُ ْ ََ َ ذ
َ
ُ
 :أولم نعمركم ما يتذكر ِفي ُِ من تزذكر قـال :تـوبيخ
 116ـ يف من ال حيلءه الفميه وس ل عـن قـول
البن مثانية عشء سنة.
 117ـ يف هن الب ألة وقال  :العمء الذي أعذر فيه إىل ابن آدو ستون سنة.

َ ذ
َ َ ذ
َََْ َُ رْ ُ
ك ْم ما يتَذك ُر ِفي ُِ َم ْن تَذك َر اختلـة يف هـذا املمـعار فميـل :هـو سـتون سـنة،
 118ـ يف جممـا البيـان أولم نعمر
.
وهو املءوي عن أمو امل من
مءفوعا أنه قال :من عمءه ست سنة فمع أعذر اليه.
 119ـ وروى عن النن

( .) 2
 111ـ وقيل هو توبيخ البن مثاين عشء سنة ،وروى ذلك عن الباقء
ذ َ ُ
ُ
اهلل ي ْم ِسززك
 :اي علـي أمــان المـ مــن ااــعو ِإن
لعلـ ٍّي
 999ـ يف مــن ال حيلــءه الفميــه يف و ــية النــن
َ
ََ ْ َ ْ َْ َ
َ
ْ َْ ذ ُ َ
َ َْْ َ َْ َ
ذ
ُ
اكن َح ِليمزا غ ُفزورا وروى العبـاس بـن
ِئ زاِلا ِإن أم َسب ُهما ِم ْن أ َح ٍد ِمن دع ِد ِه ِإنزُ
ل
و
وال
َّ
ماوات واْلرض أن ت
الس
ِ
ِ
َْ َ َْ
ذ َ ُ ْ ُ
ك ذ
زماوات َواْل ْرض أن
الس
عن أبيه قـال :مل يمـل أوـع إذا أراد أن ينـاوِ :إن اهلل يم ِس
ه ل عن أيب احلسن الءضا
ِ
َ

َ

َ

َ

َ

َ

ْ َْ ذُ َ
ْ ْ
تَ َُّوال َول ْ
اكن َح ِليما غ ُفورا فيسمط عليه البيغ.
ِئ زاِلا ِإن أم َسب ُهما ِم ْن أ َح ٍد ِمن دع ِد ِه ِإنُ
ِ
 112ـ يف أ ول الكايف أخربا أبو جعفء د بن يعموب قال :وعثين
__________________
َ

ْ

ْ ْ َْ
صاْلا  ...اه».
( )1ويف املواة الشءية َر ذبنا أخ ِرجنا نع َمل
ِ

( )2ويف نسخة بعع قوله «الباقء

» هكذا« :ويف نسخة عن الوادا مكان الباقء
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».

على بن إبءاهيم بن هادم عن أبيه عن احلسن بن إبءاهيم عن يونس بـن عبـع الءمحـان عـن علـي بـن منوـور عـن هشـاو بـن
أنه قال لبعم الزادقة :اي أخا أهـل موـء إن الـذي تـذهبون إليـه وتةنـون انـه الـعهء إن كـان
احلكم عن أيب عبع
ال ــعهء ي ــذهل هب ــم مل ال ي ــءدهم وإن ك ــان ي ــزدهم مل ال ي ــذهل هب ــم الم ــوو مل ــطءون اي أخ ــا أه ــل مو ــء ،الس ــما مءفوع ــة
واألر موضوعة ،مل ال يناعر السما على األر  ،مل ال يناـعر األر فـوا طباقهـا ،وال يتماسـكان وال يتماسـك مـن
.

عليها قال الزنعيق :أمسكهما رهبما وسيعمها ،قال :فثمن الزنعيق على يعي أيب عبع
فمـال لـه :أخـربن عـن
 113ـ عـعس مـن أ ـاابنا عـن أمحـع بـن د الربقـي رفعـه قـال :جـا اجلـاثليق أمـو املـ من
وامــل العــءش والســمواو ومــا فيهمــا ومــا
:
حيمــل العــءش أو العــءش حيملــه؟ فمــال أمــو امل ـ من
َ
َ
َ
َ َْ
َ
َ
َ
ذ َ ُ ْ ُ
ْ ْ
ْ ذ ُ
اْل ْر َض أ ْن تَ َُّوال َول ْ
ك ذ
ِئ زاِلا ِإن أم َسب ُهما ِم ْن أ َح ٍد ِم ْن َدع ِد ِه ِإنزُ
ماوات و
الس
بينهما وذلـك قـول ِ :إن اهلل يم ِس
ِ
ِ
َ

َ
اكن َح ِليما غ ُفورا واحلعي ان طوي ن أخذا منهما موضا احلاجة.
 114ـ يف كتاب كمال العين ومتاو النعمة ابسناده إىل أيب إبءاهيم بن أيب إلمود عـن الءضـا
بنا ميسك السمواو واألر أن تزوال.

وـعيا طويـل وفيـه:

قـال :قلـغ لـه :أيبمـى األر بهـو امـاو؟ قـال :لـو بميـغ

 115ـ وابسناده إىل أيب محـزس ال مـاح عـن أيب عبـع
األر بهو اماو ساعة لساخغ.
قـال :قلـغ لـه :أتبمـى األر بهـو امـاو؟ فمـال :ال،
 116ـ وابسناده إىل د بن الفلـيل عـن أيب احلسـن الءضـا
اهنـا ال تبمـى بهـو امـاو إال أن يسـخط علـى أهـل األر أو علـى العبـاد فمـال:
قلغ :فاا نءوى عن أيب عبع
لو تبمى إذا لساخغ.
 117ـ وابسـناده إىل أمحــع بـن عمــء احلـ ل قــال :قلـغ أليب احلســن الءضـا  :اا روينــا عـن أيب عبــع
األر ال تبمى بهو اماو أو تبمى وال اماو فيها؟ فمال :معاذ ال تبمى ساعة إذا لساخغ.
 118ـ وإبسناد له آخء إىل أمحع بن عمء قال :سللغ أاب احلسن
فاا نءوى اهنا ال تبمى إال أن يسخط على العباد فمال :
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أن

 :أتبمـى األر بهـو امـاو؟ فمـال :ال ،فملـغ:

ال تبمى إذا لساخغ.
قـال :سعتـه يمـول لـو بميـغ األر يومـا بـ امـاو
 119ـ وابسناده إىل عمءو بـن بـغ عـن أبيـه عـن أيب جعفـء
منا لساخغ أبهلها ،ولعذهبم أبدع عذابه إن تبـارك وتعـاىل جعلنـا وجـة يف أرضـه وأمـاا يف األر ألهـل األر ،
لن يزالوا يف أمان مـن أن تسـيخ هبـم األر مـا دمنـا بـ أ هـءهم فـاذا أراد أن يهلكهـم ث ال ميهلهـم وال ينةـءهم ذهـل
بنا من بينهم ،ورفعنا إليه ث يفعل ما دا وأول.
 121ـ وابسناده إىل سليمان بن مهءان األعمش عـن الوـادا جعفـء بـن د عـن أبيـه د بـن علـي عـن أبيـه علـي بـن
وعيا طويل يمول فيه :ولوال ما يف األر منا لساخغ أبهلها.
احلس
 121ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقال أمو امل من لواو عليه يف كتابه الـذي كتبـه إىل دـيعته يـذكء فيـه خـءوج
مــن بيتهــا
عاعشـة إىل البوــءس وعةـم خطــا طلاــة والـزبو فمــال :وأي خطــا أعةـم ــا أتيـا؟ أخءجــا زوجــة رسـول
وكشفا عنها وجااب سرته عليها ،و اا و علهما يف بيو ما ما أنوفا ال ت وال لءسوله مـن أنفسـهما ثـ ث خوـال،
َ
ْ
ذ
ُ
 :يززا أ ُّي َهززا ذ
اهززا ُ ِإنمززا َدَززيُك ْم َلَع
 :البهــي واملكــء والنكــا قــال
مءجعهــا علــى النــاس يف كتــاب
َْ

َ

َ

َ ُ

ْ

ُ
َ َ َ ذ
ْ ُ
ُ
زث َلَع َنف ِسز ُِ وقـال :وال حييـق املكـء السـيل إال أبهلـه وقـع بهيـا علينـا
أنف ِسك ْم وقـال :ف َم ْن نكث ف ِإنمزا ينب
َْ
 :أَ َول َ ْ
ززم يَس ُ
ززريوا ِِف اْل ْر ِض قــال :أو مل ينةــءوا يف المــءآن ويف اخبــار رجعــة األمــم
ونك ــا بيعــذ ومكــء أيب وقولــه
ِ
ااالكة.
 :سـبق العلـم
قال :قال رسول
 122ـ قال :ووعثين أيب عن النوفلي عن السكوين عن جعفء عن أبيه

وجـة الملـم وملـى الملـا و المـعر بتاميـق الكتـاب وتوـعيق الءسـل وابلسـعادس مـن ملـن آمـن واتمـى وابلشـما ملـن
يمــول :اي ابــن
إن
للمـ من وابلرباعــة منــه للمشــءك  :ث قــال رســول
كــذب وكفــء ابلواليــة مــن
آدو! مبشــيذ كنــغ أنــغ الــذي تشــا لنفســك مــا تشــا  ،وإبراد كنــغ أنــغ الــذي تءيــع لنفســك مــا تءيــع ،وبفلــل نعمــذ
عليك قويغ على معويذ
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وبمو وعومذ وعافيذ أديغ إىل فءاعلـي واا اوىل حبسـناتك منـك ،وأنـغ اوىل بـذنبك مـ  ،اخلـو مـ إليـك وا ـل مبـا
أوليتـك بــه ،والشــء منـك إليــك مبــا جنيـغ جـزا  ،وبك ــو مـن تســلطي لــك انطويـغ علــى طــاعذ ،وبسـو نــك يب قنطــغ
مـن رمحــذ فلـي احلمــع واحلجـة عليــك ابلبيـان ،وح الســبيل عليـك ابلعوــيان ولـك اجلـزا احلسـن عنــعي ابووســان ،مل اد
اها َ بما َك َسبُوا ما تَ َر َك َلَع َظ ْهرهزا م ْ
َ :ول َ ْو يُثاخ ُذ ُ
اهلل ذ
زن َدابذز ٍة مل
ذيءك ومل آخذك عنع ألءتك ،وهو قولـه
ِ
ِ
ِ
ِ

أكلفـك فـوا طاقتـك ومل أمحلــك مـن االمانـة إال مـا أقــءرو هبـا علـى نفســك ورضـيغ لنفسـي منـك مــا رضـيغ بـه لنفســك
َ َ ُ َ ًّ َ
َ َ َ ُُ ْ َ ذ َ َ
َ ر ُ
َ
() 1
َ
لك ْن يُثخ ُره ْم إىل أج ٍل مسّ فإَِا جاء أجلهم فإِن اهلل اكن بِ ِعبا ِدهِ ب ِرريا
م  ،ث قال
 :و ِ
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
قال :إن لكل دي قلبا وان قلل المءآن يس ،ومـن قءأهـا
 1ـ يف كتاب ثواب األعمال ابسناده إىل أيب عبع
قبل أن ينـاو أو يف هنـاره قبـل أن ميسـى كـان يف هنـاره مـن احملفـو واملـءزوق وـ ميسـى ،ومـن قءأهـا يف ليلـة قبـل أن ينـاو
وكل به ألة ملك حيفةونه من دء كل ديطان رجيم ومن كـل آفـة ،وان مـاو يف يومـه ادخلـه اجلنـة وولـء ألسـله
ث ثون الة ملك كلهم يستهفءون له ويشيعونه إىل قـربه ابالسـتهفار ،فـاذا دخـل يف حلـعه كـانوا يف جـوف قـربه يعبـعون
وثواب عباد م له ،وفسح له يف قربه مع بوءه ،وأومن من ضهطة المرب ،ومل يزل له يف قربه نور ساطا
__________________

( )1هـذا آخـء اجلـز ال الـا وسـل جتزعـة امل لــة (ره) وهـذا ـورس خطـه (ره) علـى مـا يف بعـم النســخ « :اجلـز ال الـا مـن التفسـو املسـمى بنــور
ال ملـ علـى يــع م لفـه العبـع اجلــاين الفمـو املمـء ابلعجــز والتموـو احملتـاج إىل رمحــة ربـه الهـ عبــع علـي بـن لعــة احلـويزي مولـعا والعءوســى نسـبا وكــان
الفءام منه اليوو اخلامس والعشءين من دهء املبـارك أوـع دـهور العـاو احلـادي والسـبع بعـع االلـة مـن هجـءس سـيع األولـ واتخـءين ـلواو
عليه وآله ألع ».
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اىل عن ــان الســما إىل أن خيءجــه

م ــن قــربه فــاذا أخءج ــه مل يــزل م عكــة

يش ــيعونه وحيعثونــه ويل ــاكون يف وجه ــه،

ويبشــءونه بكــل خــو و ـ اوزونــه علــى الو ـءاا واملي ـزان ،ويوقفونــه مــن موقفــا ال يكــون عنــع خلــق أقــءب منــه إال
() 1
م عكة املمءبون وأنبياعه املءسلون ،وهو ما النبي واقة بـ يـعي ال حيـزن مـا مـن حيـزن وال يهـتم مـا مـن يهـتم
وال اـز مـا مـن اـز  ،ث يمـول لـه الـءب تبـارك وتعــاىل :ادـفا عبـعي أدـفعك يف ليـا مـا تشـفا ،وسـلين أعطـك عبــعي
ليا ما تسلل ،فيسلل فيعطى ،ويشفا فيشـفا ،وال حياسـل وال يوقـة مـا مـن يوقـة ،وال يـزل مـا مـن يـزل ،وال يكتـل
خبطي ته وال بشي من سو عمله ،ويعطـى كتابـه منشـورا وـ يهـبط مـن عنـع  ،فيمـول النـاس أبلعهـم :سـباان مـا
.
كان اذا العبع من خطي ة واوعس ،ويكون من رفما د
قال :من قء يس يف عمءه مءس واوعس كتل له بكل خلق يف الـعنيا وبكـل خلـق
 2ـ وابسناده عن أيب جعفء
يف اتخـءس ويف السـما بكــل واوـع ألـة ألــة وسـنة وإلــى عنـه م ـل ذلــك ،ومل يوـبه فمـء وال ألــءو ( )2وال هـعو وال نوــل
وال جنــون وال جــذاو وال وس ـواس وال دا يلــءه ،وخفــة عنــه ســكءاو املــوو وأهــو الــه ،ووىل قــبم رووــه وكــان ــن
يلمن له السعة يف معيشته والفءل عنع لماعـه ،والءضـا ابل ـواب يف آخءتـه ،وقـال مل عكتـه ألعـ مـن يف السـمواو
ومن يف األر  :قع رضيغ عن ف ن فاستهفءوا له.
ألفـء لـه وأعطـى مـن
قـال :مـن قـء سـورس يـس يءيـع هبـا
 3ـ يف جممـا البيـان أيب بـن كعـل عـن النـن
األجــء كلمنـا ق ـءأ المــءآن اثنـ عشــءس مــءس وأميــا م ـءيم ق ـءأ عنــعه ســورس يــس نــزل عليــه بعــعد كــل وــءف منهــا عشــءس أم ـ ك،
يمومون ب يعيه فوفا ويستهفءون له ويشهعون قبله ويتبعون جنازته ويولون عليه ويشهعون دفنه ،وأميـا مـءيم قءأهـا
وهو يف سـكءاو املـوو أو قءبـغ عنـعه جاعـه رضـوان خـازن اجلنـان بشـءبة مـن دـءاب اجلنـة ،فسـماه إايه وهـو علـى فءادـه،
فيشءب فيموو
__________________
( )1ويف املوعر «وال يهم ما من يهم».
( )2الهءو :العين.
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راين ،ويبعا راين ،وال حيتاج إىل وو

من ويا

األنبيا و يعخل اجلنة وهو راين.

قــال :ســورس يــس تــععى يف التوريــة املعمــة قيــل :ومــا املعمــة؟ قــال :تعــم ــاوبها يف خــو
 4ـ أبــو بكــء عــن النــن
العنيا واالخءس وتكابع عنه ( )1بلوى العنيا وتءفا عنه أهاويل اتخءس ،وتععى املعافعة الماضية ،تعفا عن اوبها كـل دـء
وتملى له كل واجة ،ومن قءأها ععلغ له عشءين وجة ،ومن سعها ععلغ له ألة دينـار يف سـبيل  ،ومـن كتبهـا ث
دءهبا ادخلغ جوفه ألة دوا وألة نور وألة يم والة بءكة وألة رمحة ،ونزعغ منه كل دا وألل.
قال :إن لكل دي قلبا وقلل المءآن يس
 5ـ أنس بن مالك عن النن
قــال :مــن دخــل املمــابء فم ـءأ ســورس يــس خفــة عــنهم يوم ــذ ،وكــان لــه بعــعد مــن فيهــا
 6ـ وعنــه عــن النــن
وسناو.
 7ـ يف أ ول الكايف د بن حيـ عـن عبـع بـن جعفـء عـن السـياري عـن د بـن بكـء عـن أيب اجلـارود عـن األ ـبغ
ابحلـق وأكـءو أهـل بيتـه مـا مـن دـي يطلبونـه مـن وـءز،
أنـه قـال :والـذي بعـا دا
بن نباته عن أمو امل من
من وءا أو ألءا أو سءا أو إفـ و دابـة مـن ـاوبها ( )2أو ضـالة أو آبـق إال وهـو يف المـءآن ،فمـن أراد ذلـك فليسـللين
عنه ،قال :فماو إليه رجل فمال :اي أمو امل من أخربن عن اللالة؟ فمال :اقء يـس يف ركعتـ وقـل :اي هـادي اللـالة رد
على ضالذ ،ففعل فءد عليه ضالته واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 8ـ أبو علي األدعءي وألوه عن احلسن بن علـي الكـويف عـن ع مـان بـن عيسـى عـن سـعيع بـن يسـار قـال :قلـغ أليب
 :سليم موالك ذكء أنه ليس معه من المءآن إال سورس يس فيموو من الليل فينفع ما معـه مـن المـءآن أيعيـع مـا
عبع
قءأ؟ قال :نعم ال أبس.
__________________
( )1كابع األمء :قاساه و مل املشاا يف فعله.
( )2اوف و واالنف و :التخلص من الشي فجلس من ألو متكا.
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 9ـ يف كتــاب كمـال الــعين ومتــاو النعمــة وـعثنا املةفــء بــن محــزس العلـوي رضــى

عنــه قــال :وـعثنا جعفــء بــن د بــن

مسعود عن أبيه قال :وعثنا أبو الماسم قال :كتبغ من كتاب أمحع العهمان عـن الماسـم بـن محـزس عـن د بـن أيب عمـو
أســا
قــال :أخــربن أبــو إساعيــل السـءاج عــن خي مــة اجلعفــي قــال :وــعثين أبــو لبيــع املخزومــي قــال :ذكــء أبــو جعفــء
اخللفــا االثـ عشــء الءادــعين ــلواو علــيهم فلمــا بلــغ آخــءهم قــال :ال ــاين عشــء الــذي يوــلي عيســى بــن مــءمي
خلفه عنع سنة يس والمءآن احلكيم.
عشـءس أسـا  ،عسـة يف المـءآن وعسـة ليسـغ
قـال :إن لءسـول
 11ـ يف كتاب اخلوال عـن أيب جعفـء
يف المءآن ،فلما الذ يف المءآن فمامع وأمحع وعبع ويس ون.
وعيا طويل وفيـه :فلمـا مـا علمـه اجلاهـل والعـامل مـن
 11ـ يف كتاب االوتجاج للطربسي عن أمو امل من

َ ُّ َ ذ
َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ
من كتاب فهو قول سباانه :إ ذن َ
اَّل َ
لَع ذ
اه ر
يزن
ُّ
اهلل َو َملئِكتُ يرلون
فلل رسول
يا أيهزا ِ
ِ
ِ
ر
ُّ
ُّ
َ
َ
ر َ
َ
آمنُوا َصلوا َعليْ ُِ َو َسل ُموا ت ْس ِليما واذه اتية اهء وابطـن ،فالةـاهء قولـه َصلوا َعليْز ُِ والبـاطن قولـهَ :و َسزل ُموا
َ
ت ْس ِليما أي سلموا ملن و اه واستخلفه عليكم فلله ،وما عهع به إليه تسليما ،وهذا ما أخربتـك انـه ال يعلـم أتويلـه إال

من لطة وسه ،و فا ذهنـه و ـح متيـزه ،وكـذلك قولـه« :سـ و علـى آل ايسـ » الن سـى النـن
ْ
ذ َ
زن ال ْ ُم ْر َسزل َ
َ ُْ ْ
ك لَم َ
ني لعلمـه اهنـم يسـمطون سـ و علـى آل د
آن اْل َ ِ
ِ
يم ِإن ِ
ب ِ
ويـا قـال :يس والقر ِ
ألوه.
َ :سز ٌ
زلآ َلَع إ َْ ياسز َ
زني د
يف قولــه
 12ـ يف أمــاح الوـعوا ابســناده إىل علـ ٍّـي
ِ
ِ

هبـذا االسـم،
كمـا أسـمطوا
ونحــن آل

د.
 13ـ يف الكايف ععس من أ اابنا عن أمحع بن د بن خالع عن د بن عيسـى عـن ـفوان رفعـه إىل أيب جعفـء وأ
.
قال :هذا د أذن ام يف التسمية فمن أذن له يف يس؟ يع التسمية وهو اسم النن
عبع
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 14ـ يف عيــون األخبــار يف ابب ذكــء جملــس الءضــا
ك و له

مــا املــلمون يف الفــءا بـ العــرتس واالمــة وــعيا طويــل وفيــه

سبق يف األوزاب.

َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ
 :إ ذن َ
لَع ذ
اه ر
ُّ اتيـة ويف أثنـا ذلـك ،قـال املـلمون :فهـل عنـعك يف االول
اهلل َو َملئِكتُ يرلون
عنع قوله
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
ذ َ
َ ُ ْ
زك لم َ
زن
زيم إِن
آن اْل َ ِ
ِ
ب ِ
دي أوضح من هذا يف المءآن؟ قال أبو احلسن :نعم أخربون عن قول تعـاىل :يس والقزر ِ
ُْ ْ َ َ َ
مل يشك فيه أوع ،قال أبـو احلسـن
اط ُم ْستَ ِق ٍيم فمن ع بموله :يس؟ قالغ العلما  :يس د
المرس ِلني لَع َِص ٍ

مل

أعطــى دا وآل د مــن ذلــك فلـ ال يبلــغ أوــع كنــه و ـفه إال مــن عملــه ،وذلــك أن
 :فــان
ْ
َ
َ ٌ َ ُ
ني وقـالَ :س ٌ
وح ِف العالم َ
لآ
ِ
يسلم على أوع إال على األنبيا لواو عليهم ،فمال تبارك وتعاىل :سلآ لَع ن ٍ ِ
َ ُ َ
يم وقـالَ :س ٌ
َلَع إبْراه َ
ون ومل يمـل سـ و علـى آل نـول ،ومل يمـل سـ و علـى آل إبـءاهيم ،ومل
لآ َلَع ُمزوىس وهزار
ِ ِ
يمل س و على آل موسى وهارون ،وقال :س و على آل يس يع آل د
النبوس دءل هذا وبيانه.
ْ
َ ُْ ْ
زيم قـال الوـادا
آن اْل َ ِ
ب ِ
 98ـ يف تفسو علـي بـن إبـءاهيم يس والقر ِ

 ،فمال امللمون :قـع علمـغ أن يف معـعن
 :يـس اسـم رسـول

 ،والـعليل

َْ َ
ذ َ
ني َلَع َصاط ُم ْستَ
يل الْ َ
ك لَم َن ال ْ ُم ْر َسل َ
ذ
يم
َّ
ع
َن
ت
ـح
ض
ا
و
يق
ء
ط
على
:
قال
يم
ق
على ذلك قوله تعاىلِ :إن
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
يزَّ الزر ِح ِ
ٍ
ِ
ِ ِ

قال :المءآن.
 16ـ يف أ ول الكايف د بن حي عن سلمة بن اخلطاب عن احلس بن عبع الءمحان عن علي بـن أيب محـزس عـن أيب
ُُ َ
ْ َ
ُْ
ُ َ
ون قـال :لتنـذر المـوو الـذين
قال :سللته عـن قولـهُِ ِ :لن ِذ َر ق ْوما ما أن ِذ َر آباؤه ْم ف ُه ْم اغ ِفل
بوو عن أيب عبع
َ

ْ ُ

َ ْ َ

َ ْ َ ذ َْ َ
زَث ِه ْم ـن ال يمـءون
أنغ فيهم كما انذر آابعهم فهم ألافلون عن وعن رسوله وعـن وعيـعه لقد حق القوَ لَع أك ِ
بواليــة أمــو امل ـ من واالعمــة مــن بع ــعه فه ــم ال ي من ــون ابمامــة أمــو امل ـ من واألو ــيا مــن بعــعه ،فلم ــا مل يم ــءوا كان ــغ
ْ
ذ َ َْ
ْ َ ْ
َْْ
َ
َُ ْ ُْ َ ُ َ
َ ْ
َ
حون يف ار جهـنم ث قـالَ :و َج َعلنزا
قان فهم مقم
َ
اْل
إىل
ِه
ف
لال
غ
أ
م
ه
ق
نا
ع
عموبتهم ما ذكـء
ِ
ِ
ِإنا جعلنا ِِف أ ِ ِ

ْ َ ْ َ ْ ْ َ ًّ َ ْ َ ْ ْ َ ًّ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ
ون عموبة منه ام و أنكءوا
يهم سدا و ِمن خل ِف ِهم سدا فأغشيناهم فهم ال يب ُِص
ِمن د ِ
ني أي ِد ِ
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والية أمو امل من واالعمة من بععه ،هذا يف العنيا ويف اتخءس يف ار جهنم ممماون.
يف جـاما
مـن خـرب الشـامي ومـا سـ ل عـن أمـو املـ من
 17ـ يف عيون األخبار يف ابب ما جا عن الءضا
مـن وجـة؟ فمـال لـه :سـبع وجـة مادـيا علـى قعمـه ،وأول وجـة
الكوفة وعيا طويل وفيه :وسـلله كـم وـ آدو
وجها كان معه الوءد ( )1يعلـه علـى مواضـا املـا وخـءج معـه مـن اجلنـة ،وقـع هنـى عـن أكـل الوـءد ،واخلطـاف ،وسـلله مـا
فمـن
ابله ال ميشى؟ قال :ألنه ال على بيغ املمعس فطاف ووله أربعـ عامـا يبكـى عليـه ،ومل يـزل يبكـى مـا آدو
هناك سكن البيوو ومعه تسا آايو من كتـاب تعـاىل ـا كـان آدو يمءعهـا يف اجلنـة ،وهـي معـه إىل يـوو الميامـة ،ثـ ث
َ َ َْ
َ ََْ َ ُْ ْ َ
آايو من أول الكهة ،وث ث آايو من سباان الذي وهـي فإَِا قرأت القرآن وثـ ث آايو مـن يـس :وجعلنا
ْ َْ َ
ْ
ني أيْ ِد ِيه ْم َس ًّدا َو ِم ْن َخل ِف ِه ْم َس ًّدا .
ِمن د ِ

 18ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقوله
رؤسهم.
 19ـ ويف رواية أيب اجلارود عن أيب جعفء
ََ ْ

َ

ُ

ْ

َ

َ ْ

ِ :إنذا َج َعلنا ِِف أ ْعنا ِق ِه ْم أغلال إىل قوله« :ممماون» قال :قع رفعـوا

زن َخلْفه ْ
يف قوله تبارك وتعاىلَ :و َج َعلْنا م ْن َد ْني أَيْديه ْم َس ًّدا َوم ْ
زم
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ

ْ ُ َ
ًّ
َ ْ ُ
ون ااـعى أخـذ سعهـم وأبوـارهم وقلـوهبم وأعمـاام عـن ااـعى ،نزلـغ يف أيب جهـل
َسدا فأغشيناه ْم ف ُه ْم ال يب ُِص
() 2
قــاو يوــلي وقــع ولــة أبــو جهــل لعنــه لـ ن رآه يوــلي ليعمهــه
بــن هشــاو ونفــء مــن أهــل بيتــه وذلــك أن النــن
يـعه إىل عنمـه وال يـعور احلجـء
قاعم يولى ،فجعل كلما رفا احلجء لوميـه أثبـغ
فجا ه ومعه وجء والنن
بيــعه ،فلمــا رجــا إىل أ ــاابه ســمط احلجــء مــن يــعه ،ث قــاو رجــل آخــء وهــو رهطــه أيلــا فمــال :أا أقتلــه ،فلمــا دا منــه

 ،فارألل فءجـا إىل أ ـاابه فمـال :وـال بيـين وبينـه كهي ـة الفاـل خيطـء بذنبـه فخفـغ

فجعل يسما قءا س رسول
أن أتمعو.
__________________

( )1الوءد :طاعء ضخم الءأس يوطاد العوافو .واخلطاف :طاعء إذا راى لمه يف املا أقبل إليه ليتخطفه.
( )2دمهه :دجه و بلهغ الشجة دماأله.
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 21ـ يف كت ــاب االوتجــاج للطربس ــي

روى عــن موس ــى ب ــن جعف ــء ع ــن أبيــه ع ــن آابعــه ع ــن احلس ـ ب ــن عل ــي

وجـل عـن منـءود
 :فـان إبـءاهيم
قال :إن يهـوداي مـن يهـود الشـاو وأوبـارهم قـال ألمـو املـ من
وجــل عمــن أراد قتلــه حبجــل عــس ،ثـ ث ب ثــة واثنــان
لمــع كــان كــذلك ود
حبجــل ثـ ث؟ قــال علـي
َ
ْ
ْ
ْ َ ًّ
وهو يوـة دا قـالَ :و َج َعلنا م ْن َد ْ ْ
زن َخلفه ْ
زدا فهـذا احلجـاب األول َوم ْ
زم
يهم س
فلل ،فان
ِ
ِ
زني أي ِ
ِ
ِِ
زد ِ
َ َ َْ َ ُْ ْ َ
ََ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُْ ُ َ
ًّ
َسدا فهذا احلجاب ال اين فأغشيناهم فهزم ال يب ُِصزون فهـذا احلجـاب ال الـا ،ث قـال :و ِإَا قزرأت القزرآن
َْ
َ َ ْ ََْ َ ََْ َ ذ َ ُْ ُ َ
اْل َْقزان َف ُهزمْ
ون ب ْاخ ِخ َر ِة ِحعابا َم ْستُورا فهذا احلجاب الءابا ،ث قـال :فَ ِ َ
زِه إىل
جعلنا بينك وبني ِ
ِ
اَّلين ال يث ِمن ِ
ُْ َ ُ َ
ون فهذه عس وجل.
م قمح

 21ـ يف تفســو علــي بــن إبـءاهيم ـ كـ و طويــل يف بيــان خــءوج النــن

مــن بيتــه إىل الهــار وألــو ذلــك وفيــه :وأمــء

أن يفءش له ففءش لـه فمـال لعلـي بـن أيب طالـل ـلواو عليـه افـعن بنفسـك قـال :نعـم اي رسـول
رسول
والتاة بربدته وقـع جـا جربعيـل
على فءاش رسول
قال :اي علي من على فءادي والتاة بربد فناو علي
َ
ْ َ ًّ
فلخءجه على قءيش وهم نياو وهو يمـء علـيهم َو َج َعلْنا م ْن َد ْ ْ
زدا َوم ْ
زن
يهم س
وأخذ بيع رسول
ِ
ِ
زني أي ِ
ِ
زد ِ
ْ

ََ ْ

َ

ُ

ْ ُ َ
َ
ًّ
َ ْ ُ
ون .
خل ِف ِه ْم َسدا فأغشيناه ْم ف ُه ْم ال يب ُِص
َ َ ٌ َ ََْ َ َ َ َ ُ ْ ُ
واء َعليْ ِه ْم أأنذ ْرت ُه ْم أ ْآ ل ْم تن ِذ ْره ْم ال
 :وس
وفيه متول آبخء ما نملنا عنه أع قولـه :فخفـغ أن أتمـعو وقولـه
ُْ ُ َ
ون فلم ي من من أول ك الءهط من ب خمزوو أوع يع ابن املهوس.
يث ِمن
 22ـ يف أ ـول الكـايف متوـل آبخـء مــا نملنـا عنـه سـابما أعـ قولـه« :يف ار جهـنم ممماـون» ث قـال اي د وسـوا

ذَ َ ر
عليهم أأنذر م أو مل تنذرهم ال ي منون ابت وبوالية علي ومن بععه ،ث قال :إنذما ُتنْزذ ُر َ
اَّل ْك َ
زر يعـ أمـو
زن اتبزع
م
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ َ َ ذ ْ َ َْْ ََ ر ْ ْ
ْش ُه بِ َمَ ِف َر ٍة َوأ ْج ٍر ك ِر ٍيم .
ب فب
امل من
وخ َِش الرْحن بِالَي ِ
 23ـ وفيها احلس بن د األدعءي عن معلى بن د عن أمحع بن د عن احلارث بن جعفـء عـن علـي بـن إساعيـل

بن يمط عن عيسى بن املستفاد أيب موسى
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اللءيء قال :وعثين موسى بن جعفء

قـال :قلـغ أليب عبـع

 :ألـيس كـان أمـو املـ من

كاتـل الو ـية

اململي عليه وجربعيل وامل عكة املمءبون دهود قال :فلطءا طوي ث قال :اي أاب احلسن قع كان مـا قلـغ
ورسول
األمء نزلغ الو ية من عنع كتااب مسج نزل به جربعيـل مـا أمنـا تبـارك وتعـاىل
ولكن و نزل بءسول
مـن امل عكــة ،فملــغ أليب احلسـن :أب أنــغ وأمــي أت تــذكء مـا كــان [يف الو ــية] فمــال :سـنن وســنن رسـوله ،فملــغ:
؟ فمال :نعـم و دـي ا دـي ا ووءفـا وءفـا أمـا سعـغ قـول
أكان يف الو ية توثبهم ( )1وخ فهم علي أمو امل من
َ ذ ُ َ َ ُ ْ َُذ َ ْ َ ْ
ْ
ُ
َ
 :إنذا ََنْ ُن نُ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ
ُ
زني واحلـعيا طويـل أخـذا
ِ
ْح الموىت ونكتب ما قدموا وآرارهم وُك َش ٍء أحريناه ِِف إِمزاآٍ م ِب ٍ
ِ
منه موضا احلاجة.
قــال:
 24ـ احلسـ بـن د عـن معلـى بـن د عــن الودـا عـن علـي بـن أيب محـزس عـن أيب بوـو عـن أيب جعفـء

َ ْ
كتُ ُ
زب
يمـول :ن
سعته يمول :اتموا احملمءاو من الذنوب فان اا طالبا يمول أوعكم أذنل واسـتهفء ،إن
ذ ْ َ ُ ْ َ َذ ْ َ َْ َ
َ ذ ُ َ َ ُ ْ َُذ َ ْ َ ْ
ُ
ناه ِف إماآٍ ُ
ح َريْ ُ
زرد ٍَ فزتَك ْن ِِف
ِ :إنها ِإن تك ِمثقاَ حب ٍة ِمن خ
ني وقال
ب
م
ما قدموا وآرارهم وُك َش ٍء أ
ِ ِ
ِ ٍ
ْ
َ
َ
ْ
َ ْ
َ ُ ذ َ َ ٌ
خ َرة أَ ْو ِف ذ
اهلل ل ِطيف َخ ِب ٌري .
ماوات أ ْو ِِف اْل ْر ِض يَأ ِت بِها اهلل ِإن
الس
ِ
ص ٍ ِ
() 2

 25ـ أبـو علـي األدـعءي عـن د بـن عبـع اجلبـار عـن ابـن فلـال واحلجـال ليعـا عـن ثعلبـة عـن زايد قـال أبـو عبـع
نــزل أبر قءعــا ( )3فمــال أل ــاابه :اعت ـوا حبطــل فمــالوا :اي رســول نحــن أبر قءعــا مــا
 :إن رســول
هبا من وطل ،قـال :فليـلو كـل إنسـان مبـا قـعر عليـه ،فجـاؤا بـه وـ رمـوا بـ يعيـه بعلـه علـى بعـم ،فمـال رسـول
 :هكذا جتما الذنوب ،ث قال :إايكم واحملمءاو من الذنوب فان لكل دي طالبا ،إال وأن طالبها يكتـل مـا قـعموا
وآ رهم وكل دي أوويناه يف اماو مب .
__________________

( )1التوثل :االستي على الشي لما.
( )2كذا يف النسخ واملوعر ويف املواة الشءية «ونكتل ما قعموا  ...اه».
( )3ار قءعا  :النباو فيها.
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 26ـ يف جمما البيان قيل :معناه نكتـل خطـاهم إىل املسـاجع ،وسـبل ذلـك مـا رواه أبـو سـعيع اخلـعري أن بـ سـلمة
يعع منازام يف املسجع والولوس معه فنزلغ اتية.
كانوا يف اوية من املعينة فشكوا إىل رسول
 27ـ يف كتــاب معــاين األخبــار ابســناده إىل أيب اجلــارود عــن أيب جعفــء د بــن علــي البــاقء عــن أبيــه عــن جــعه
َُذ َ ْ َ ْ
ْ
ُ
َ
ُ
زني قـاو أبـو بكـء وعمـء مـن جملسـهما
قال :ملا نزلغ هذه اتية على رسول
 :وُك َش ٍء أحريناه ِِف إِماآٍ م ِب ٍ

وقــاال :اي رســول هــو التــوراس؟ قــال :ال ،قــال :فهــو اوريــل؟ قــال :ال ،قــال :فهــو المــءآن؟ قــال :ال ،قــال فلقبــل أمــو
 :هو هذا ،انه االماو الذي أووى فيه تبارك وتعاىل علم كل دي .
فمال رسول
امل من
َ
ذ
َ
ُ
ُ
ْ ْ َ ْ ُ
َ
زني أي يف كتــاب مبـ وهـو إلكــم وذكـء ابــن
 28ـ يف تفســو علـي بـن إبـءاهيم وُك َش ٍء أحرززيناه ِِف إِمززاآٍ م ِبز ٍ
عبــاس عــن أم ـو امل ـ من ــلواو عليــه ،أنــه قــال :اا و االمــاو املب ـ أب ـ احلــق مــن الباطــل ورثتــه مــن رســول
.
وــعيا طويــل يمــول فيــه :معادــء النــاس مــا مــن علــم إال
 29ـ يف كتــاب االوتجــاج للطربســي عــن النــن
علمنيــه ريب واا علمتــه عليــا وقــع أووــاه يف ،وكــل علــم علمــغ فمــع أووــيه يف امــاو املتم ـ ومــا مــن علــم إال علمتــه
عليا.

َ َ
ُ َ ْ َ ْ
َ َْ َْ ْ َ َ ْ
َ ْ ْ َ
جاءهزا ال ُم ْر َسزلون ِإَ أ ْر َسزلنا
اَض ل ُه ْم َمثل أ ْصحا القري ِة ِإَ
 03ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقوله
 :و ِ
َ ُ ذ َْ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ
إ َْلْه ُم ارْنَ ْ َ َ ذ ُ ُ َ َ ذ ْ
ون قـال :فانـه وـعثين أيب عـن احلسـن بـن إلبـوب عـن
ث فقالوا ِإنا ِإْلكزم مرسزل
ني فبذبوهما فعَّزنا بِثا ِل ٍ
ِ
ِ ِ

مالــك بــن عطيــة عــن أيب محــزس ال مــاح عــن أيب جعفــء

قــال :س ـ لته عــن تفســو هــذه اتيــة ،فمــال :بعــا

رجلـ إىل أهــل معينــة أنطاكيــة فجــا اهم مبــا ال يعءفــون فهلةـوا عليهمــا فلخــذومها ووبســومها يف بيــغ األ ــناو ،فبعــا
ال الا فعخل املعينـة فمـال أردـعون إىل ابب امللـك قـال :فلمـا وقـة علـى البـاب قـال :أا رجـل كنـغ أتعبـع يف فـ س مـن
األر وقــع أوببــغ أن أعبــع إلــه امللــك ،فـلبلهوا ك مــه امللــك ،فمــال :أدخلــوه إىل بيــغ اتاــة ف ـادخلوه فمكــا ســنة مــا
اوبيه ،فمال اما :هبذا ينمل قوو من دين إىل دين ابخلءا أف رفمتما؟ ث
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قـال امــا :ال تمـءان مبعــءفذ ،ث أدخـل علــى امللـك فمــال لـه امللــك بلهـين انــك كنـغ تعبــع ااـى فلــم أزل وأنـغ أخــى فســلين
واجتك ،فمـال :مـا ح مـن واجـة أيهـا امللـك ولكـن رأيـغ رجلـ يف بيـغ اتاـة فمـا واامـا؟ قـال امللـك :هـذان رجـ ن
أتيان ببط ن ديـين ويـععوان إىل إلـه سـاوي فمـال :ايهـا امللـك منـا ءس ليلـة فـان يكـن احلـق امـا اتبعنامهـا وان يكـن احلـق
لنا دخ معنا يف ديننا وكان اما ما لنا وعليهما ما علينا ،قال :فبعا امللك إليهما فلمـا دخـ إليـه قـال امـا ـاوبهما:
ما الذي ج تما به؟ قاال :ج نا نععوه إىل عبادس الـذي خلـق السـماواو واألر  ،وخيلـق يف األروـاو مـا يشـا  ،ويوـور
كيــة يشــا وأنبــغ األدــجار وال مــار وانــزل المطــء مــن الســما  ،قــال :فمــال امــا :إاكمــا هــذا الــذي تــععوان إليــه واىل
عبادته إن ج نا أبعمى يمعر أن يـءده ـاياا؟ قـاال :إذا سـللناه أن يفعـل فعـل إن دـا  ،قـال :ايهـا امللـك علـي أبعمـى مل
يبوء دي ا قط ،قال :فلتى به فمال اما :ادعوا إاكما أن يءد بوـء هـذا ،فمامـا و ـليا ركعتـ فـاذا عينـاه مفتووتـان وهـو
ينةء إىل السما فمال ايها امللك علي أبعمى آخء فلتى به قال :فسجع سجعس ث رفا رأسـه فـاذا األعمـى بوـو ،فمـال:
ايهـا امللـك وجـة حبجـة ،علـي مبمعـع فـلتى بـه فمـال امـا م ـل ذلـك .فوـليا ودعيـا فـاذا املمعـع قـع أطلمـغ رجـ ه وقـاو
ميشى ،فمال :ايها امللك علي مبمعع آخء فلتى بـه فوـنا بـه كمـا ـنا أول مـءس فـانطلق املمعـع .فمـال :ايهـا امللـك قـع أتيـا
حبجت واتينا مب لهما ولكن يبمى دي واوع فان مها فع ه دخلغ معهما يف دينهما ،ث قال :أيهـا امللـك بلهـين انـه كـان
للملك ابن واوع ومـاو فـان أويـاه ااهمـا دخلـغ معهمـا يف دينهمـا ،فمـال لـه امللـك :واا أيلـا معـك ،ث قـال امـا :قـع
وأطـاال السـجود ث
بميغ هذه اخلوـلة الواوـعس قـع مـاو ابـن امللـك فـادعوا إاكمـا أن حيييـه قـال فخـءا سـاجعين ت
رفعــا رؤســهما وقــاال للملــك ابعــا إىل قــرب ابنــك جتــعه قــع قــاو مــن قــربه إن دــا قــال فخــءج النــاس ينةــءون فوجــعه قــع
خءج من قربه ينفم رأسه من الرتاب ،قال فلتى به إىل امللك فعءف أنه ابنه فمال له :مـا والـك اي بـ ؟ قـال :كنـغ ميتـا
فءأيــغ رجلـ بـ يــعي ريب الســاعة ســاجعين يســلالنه أن حيييــين فلويــان ،قــال :اي بـ تعءفهمــا إذا رأيتهمــا؟ قــال :نعــم،
قال :فاخءج الناس للة إىل الواءا فكان ميء عليه رجل رجل فيمول له
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أبوه انةء فيمول :ال ،ث مءوا عليه أبوعمها بعع لا ك ـو فمـال :هـذا أوـعمها وأدـار بيـعه اليـه ،ث مـءوا أيلـا بمـوو ك ـوين
و رأى اوبه اتخء فمال :وهذا اتخـء قـال :فمـال النـن ـاول الـءجل امـا اا فمـع آمنـغ إباكمـا وعلمـغ أن مـا
ج تما به هو احلق .قال :فمال امللك :واا أيلا وآمن من أهل لكته كلهم.
 31ـ يف جممــا البيــان قــال وهــل بــن منبــه بعــا عيســى هــذين الءس ـول إىل انطاكيــة فلتياهــا ومل يو ـ إىل ملكهــا
وطالغ معس ممامهما ،فخءج امللك ذاو يوو فكربا وذكء  ،فهلل وأمء حببسـهما وجلـع كـل واوـع منهمـا مـلس جلـعس،
عــون الوــفا رأس احلـواري علــى اثءمهــا لينوـءمها ،فــعخل عــون البلــعس
فلمــا كــذب الءســوالن وضـءاب بعــا عيســى
متنكءا ،فجعل يعادء وادية امللك و أنسوا بـه ،فءفعـوا خـربه إىل امللـك فـععاه فءضـي عشـءته وانـس بـه وأكءمـه ،ث قـال
له ذاو يوو :ايها امللك بلهين انك وبسغ رجل يف السجن وضءبتهما و دعواك إىل ألو دينك فهـل سعـغ قوامـا؟
قــال امللــك :وــال الهلــل بيــين وبـ ذلــك قــال :فــان رأى امللــك دعامهــا وـ نطلــا مــا عنــعمها فــععامها امللــك فمــال امــا
عـون :مـا أرسـلكما إىل هاهنـا؟ قـاال :الــذي خلـق كـل دـي ال دـءيك لـه ،قــال :ومـا آيتكمـا؟ قـاال :مـا تتمنـاه ،فــلمء
امللــك وـ جــاؤا بهـ و مطمــوس العينـ وموضــا عينيــه كاجلبهــة ،فمــا زاال يــععوان وـ انشــق موضــا البوــء ،فلخــذا
بنعقت ( )1من الط فوضعامها يف وعقتيه ،فوـارا مملتـ ( )2يبوـء هبمـا ،فتعجـل امللـك فمـال عـون للملـك :رأيـغ لـو
سللغ إاك و يونا نيعا م ل هذا فيكون لك وواك دءفا فمال امللك :ليس ح عنهـا سـء إن إانـا الـذي نعبـعه ال
يلء وال ينفا ،ث قال امللك للءسول  :إن قعر إاكما على اويا ميغ آمنا به وبكما ،قـاال :إانـا قـادر علـى كـل دـي ،
() 3
فمــال امللــك :إن هنــا ميتــا مــاو منــذ ســبعة أايو مل نعفنــه و ـ يءجــا أبــوه وكــان ألاعبــا ،فجــاؤا ابمليــغ وقــع تهــو وأرول
فجع
__________________
( )1البنعقة :كل ما يءمى به من ر اة كءوى وسواه.
( )2اململة :دامة الع أو هي السواد والبيا منها.
( )3من أرول املا  :تهو رحيه وأننت.

381

يععوان رهبما ع نيـة وجعـل عـون يـععو ربـه سـءا ،فمـاو امليـغ وقـال اـم :ان قـع مـغ منـذ سـبعة أايو وادخلـغ يف سـبعة
اودية من النار ،وأا أوذركم ما أنتم فيه فثمنوا ابت ،فتعجـل امللـك ،فلمـا علـم عـون أن قولـه أثـء يف امللـك دعـاه إىل
فــثمن وآمــن مــن أهــل لكتــه قــوو وكفــء آخــءون ،وقــع روى م ــل ذلــك العيادــي ابســناده عــن ال مــاح وألــوه عــن أيب جعفــء
إال أن يف بعــم الــءواايو :بعــا الءس ـول إىل انطاكيــة ث بعــا ال الــا ،ويف بعلــها أن عيســى
وأ عب ـع
اووى إليه أن يبع هما ث بعـا و ـيه عـون ليخلوـهما ،وإن امليـغ الـذي أويـاه بععاعـه كـان ابـن امللـك ،وأنـه قـع
خءج من قـربه يـنفم الـرتاب عـن رأسـه فمـال :اي بـين مـا والـك؟ قـال :كنـغ ميتـا فءأيـغ رجلـ سـاجعين يسـلالن أن
حيييــين ،قــال :اي بــين فتعءفهمــا إذا رأيتهمــا؟ قــال :نعــم ،فــلخءج النــاس إىل الوــاءا فكــان ميــء عليــه رجــل بعــع رجــل فمــء
أوعمها بعع لا ك و ،فمال :هذا أوعمها ،ث مء االخء فعءفهما وأدار بيعه إليهما فثمن امللك وأهل لكته.
ُ

ُ
ذ ََ ذْ
ك ْم إىل قوله مسءفون.
قال عز من قاعل :قالوا ِإنا تطرينا بِ
أ اابه من األربعملس ابب ـا يوـلح للمسـلم يف دينـه ودنيـاه يف
 32ـ يف كتاب اخلوال فيما علم أمو امل من
 ،وإذا خشــي
كــل أمــء واوــعس مــن ثلــا :الكــرب والطــوس والتمــين ،فــاذا تطــو أوــعكم فلــيمم علــى طوتــه وليــذكء

وليبتهل إليه وال تنازعه نفسه إىل اوث.
الكرب فليلكل ما عبعه وخادمه وليالل الشاس ،وإذا مت فليسلل
 33ـ يف روضـة الكـايف علـي بـن إبـءاهيم عـن أبيـه عـن عبـع بـن املهـوس عـن عمـءو بـن وءيـا قـال :قـال أبـو عبـع
 :الطوس على ما جتعلها إن هونتها ونغ ،وإن دعد ا تشعدو ،وان مل جتعلها دي ا مل يكن دي ا.
 :كفارس الطوس التوكل.
قال :قال رسول
 34ـ علي بن إبءاهيم عن أبيه عن السكوين عن أيب عبع
 35ـ د بن حي عن أمحع بن د بن عيسى عن احلسن بن إلبوب قالوا :أخربا النلء بن قءواش احلمال قـال :قـال
 :ال
 :قال رسول
أبو عبع
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ععوى وال طوس وال دوو ،وهذا احلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
قـال :الشـوو
 36ـ يف من ال حيلءه الفميه وروى سليمان بـن جعفـء اجلعفـءي عـن أيب ـ احلسـن موسـى بـن جعفـء
للمسافء يف طءيمه يف عسة :الهءاب الناعق عن ميينه ،والكلل النادء لذنبه ،والذعل العاوي الـذي يعـوى يف وجـه الءجـل
وهو مما على ذنبه يعوى ث يءتفا ث ينخفم ث  ،والةن السانح من مي إىل ـال ،والبومـة الوـارخة واملـءأس الشـمطا
( )1تلمــى فءجهــا ،واأل ن العلــبا يعـ اجلــذعا ( )2فمــن أوجــس يف نفســه مــنهن دــي ا فليمــل :اعتوــمغ بــك اي رب مــن
دء ما أجع يف نفسي فاعومين من ذلك قال :فيعوم من ذلك.
َ َ ْ َ َْ
ُ
ذ ََ ذْ
 :وجزاء ِمزن أقرزا
ك ْم قالوا أبساعكم ،وقوله
 09ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقوله
 :إِنا تطرينا بِ
ْ
َ
َ
ال ْ َمدينَة َر ُج ٌل ي َ ْ
زوآِ اتذب ُعزوا ال ُم ْر َسزل َ
قزاَ يزا قَ ْ
ني قـال :نزلـغ يف وبيـل النجـار إىل قولـه تعـاىلَ :و َج َعلزِن ِم َ
زن
ىع
س
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ْ

ال ُمب َرم َ
ني .
ِ
 38ـ يف كتاب اخلوال عن جـابء بـن عبـع قـال :قـال رسـول
آل ايس  ،وعلى بن أيب طالل ،وآسية امءأس فءعون.

 :ث ثـة مل يكفـءوا ابلـووي طءفـة عـ  :مـ من

 :سباا األمم ث ثة مل يكفءوا ابت طءفـة عـ  :علـي بـن أيب طالـل ،و ـاول
 39ـ يف جواما اجلاما وعن النن
ايس  ،وم من آل فءعون ،فهم الوعيمون وعلى أفللهم.
 41ـ يف أ ـول الكـايف د بـن حيـ عـن أمحـع بـن د عـن علـي بـن احلكـم عـن مالـك بـن عطيـة عـن يـونس بـن عمـار
مل يبتـل بـه عبـعا
 :جعلغ فعاك إن هذا الذي قـع هـء بـوجهي ( )3يـزعم النـاس أن
قال :قلغ أليب عبع
له فيه واجة ،
__________________
أسها سواد.

( )1الشمطا  :الذ خالط بيا
( )2اجلذ ا  :ممطوعة االذن.
( )3ات ر الذ هءو بوجهه كان بء ا وحيتمل اجلذاو .قاله اولسي (ره)
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َ ْ ذ
زوآِ ات ِب ُعزوا
فمـال ح[ :ال] لمـع كـان مـ من آل فءعـون مكنـا األ ـابا ( )1فكـان يمـول هكـذا ـ وميـع بيـعه ـ ويمـول :يزا ق
ال ْ ُم ْر َسل َ
ني واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
ِ

 :الوــعيمون ث ثــة:
 41ـ يف أمــاح الوــعوا ابســناده إىل عبــع الءمحــان بــن أيب ليلــى رفعــه قــال :قــال رســول
ذ ُ ُْ ْ َ َ ذ ُ َ ْ َ ْ َُ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ َْ ُ َ
وبيل النجار م من آل ايس الـذي يمـول :ات ِبعوا المرس ِلني ات ِبعوا من ال يسئلكم أجرا وهزم مهتزدون ووزقيـل

م من آل فءعون ،وعلى ابن أيب طالل وهو أفللهم.

َ ُْ ْ
َ َ َ َر َ َ ََ
َ َْ َ َْ َ ْ َُ َ
زرم َ
ني وورد يف وـعيا
زِن ِم
ل
ع
ج
و
ِّب
ر
ِل
زر
ف
غ
ما
ب
ون
 42ـ يف جواما اجلـاما :قاَ يا ْلت قو ِِم يعلم
زن المب َ ِ
ِ
ِ
ِ

مءفو أنه نوح قومه ويا وميتا.
 43ـ وروى عن علي بن احلس زيـن العابـعين
من ويا اهنا موجهة إليهم.

َ ْ َ َ ْ
ِّسة َلَع ال ِعبزا ِد علـى االضـافة إلـيهم الختوا ـها هبـم
يا ح

ُ ْ َ ذ
َ َ َ ْ َ ْ َ ُذ
َُْ
ذ ُْ ُ َْ ُ
ت اْل ْرض َو ِم ْن أنف ِس ِه ْم َو ِم ذما ال
واج ُكها ِمما تن ِب
اَّلي خلق اْلز
 44ـ يف تفسو علي بن إبـءاهيم وقولـه :سبحان ِ
ََُْ َ
قـال :إن النطفـة تمـا مـن السـما
ون قال :فانه وعثين أيب عن النلء بن سـويع عـن احللـن عـن أيب عبـع
يعلم

إىل األر على النباو وال مء والشجء ،فيلكل الناس منه والبهاعم فيجءي فيهم.
 45ـ يف روضــة الكــايف علــي بــن د عــن علــي بـن العبــاس عــن علــي بــن محــاد عــن عمــءو بــن ــء عــن جــابء عــن أيب
َ ََ ذ
الش ْ
زم َس ِضزياء
 :جعل
الشمس وم ل الو ي الممء ،وهو قول
قال :فلءب م ل د
جعفء
َ َ
َ ٌَ َُ ُ ذُْ َ ْ َ ُ ُْ ذ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ
َْ ُ
َ َ َ ُ ُ
ور ِه ْم َوت َرك ُه ْم
ون وقولـه
َوالق َم َر نورا وقولـه :وآية لهم الليل اسلخ ِمنُ اههار ف ِإَا هم مظ ِلم
َ :هب اهلل بِن ِ
ُ ُ
ُْ ُ َ
ون يع قبم د
مات ال يب ُِص
ِِف ظل ٍ
موضا احلاجة.
 46ـ يف الكايف علي بن د ود بن احلسن عـن سـهل بـن زايد عـن ابـن إلبـوب عـن أيب والد قـال :قـال أبـو عبـع

و هءو الةلمة فلم يبوـءوا أفلـل أهـل بيتـه ،واحلـعيا طويـل أخـذا منـه

 :إن خلق وجااب من لمة ا يلي
__________________
( )1املكنا :هو الذي وقعغ أ ابعه.
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املشءا ووكل به ملكا ،فاذا ألابـغ الشـمس األـرتف ذلـك امللـك ألءفـة بيـعه ث اسـتمبل هبـا املهـءب تتبـا الشـفق ،وخيـءج مـن
ب يعيه قلي قلي  ،وميلى فيوايف املهءب عنع سموا الشمس فيسءل الةلمة ث يعود إىل املشءا ،فاذا طلا الفجـء نشـء
جناويه واستاا الةلمة من املشءا إىل املهءب و يوايف هبا املهءب عنع طلو الشمس.
ونحـن نتمادــى
 47ـ يف كتــاب التوويـع ابســناده إىل أيب ذر الهفـاري رمحـة عليــه قـال :كنــغ آخـذا بيـع النــن
ليعـا ،فمــا زلنــا ننةــء إىل الشـمس وـ ألابــغ ،فملــغ :اي رسـول أيــن تهيــل؟ قــال :يف السـما  ،ث تءفــا مــن ســا إىل
سا وـ تءفـا إىل السـما السـابهة العليـا وـ تكـون ـغ العـءش فتخـء سـاجعس فتسـجع معهـا امل عكـة املوكلـون هبـا ،ث
َ َ
َ ذ ْ ُ َْ
زري ل ِ ُم ْسزتَق ٍّر ِلزا
تمول :اي رب من أين أتمءن أن اطلا؟ امن مهءيب أو من مطلعي؟ فـذلك قولـه
 :والشزمس َت ِ
ْ
َ
ير الْ َ
ك َت ْق ِد ُ
يَّ ال َع ِل ِيم يع بذلك نا الءب العزيز يف ملكه خبلمه قال :فيلتيها جربعيل حبلـة ضـو مـن نـور العـءش
َّ
ع
َل ِ
ِ ِ

علـى ممـاديء ســاعاو النهـار يف طولــه يف الوـية ،ويف قوـءه يف الشــتا أو مـا بـ ذلـك يف اخلءيـة والءبيــا ،قـال :فتلــبس
تلــك احللــة كمــا يلــبس أوــعكم ثيابــه ث تنطلــق هبــا يف جــو الســما وـ تطلــا مــن مطلعهــا ،قــال النــن  :كــلن هبــا قــع
َ ذ ْ ُ ُ ر ْ
زو َرت
ِ :إَا الشززمس كز
وبسـغ ممـعار ثـ ث ليـال ،ث ال تكســى ضـو ا وتـ مء أن تطلـا مـن مهءهبــا ،فـذلك قولـه
َ

ُّ ُ ُ ْ َ
ك َد َر ْت والممء كذلك من مطلعه وجمءاه يف أفق السما ومهءبه ،وارتفاعه إىل السـما السـابعة ،ويسـجع
َو ِإَا اهعوآ ان
ْ
َ ََ ذ
الش ْم َس ِضياء َوال َق َم َر نُورا .
 :جعل
غ العءش ث اتيه جربعيل ابحللة من نور الكءسي ،فذلك قوله
كيـة علـم ؟ قـال :علـم ودـا وأراد
 48ـ يف أ ول الكايف احلس بن د عن معلـى بـن د قـال سـلل العـامل
وقعر وقلى واملى ،فلملى ما قلى وقلى ما قعر وقعر مـا أراد ،فبعلمـه كانـغ املشـية ومبشـية كانـغ االرادس وإبرادتـه

كان التمعيء ،وبتمعيءه كان الملا وبملاعه كان اوملا  ،والعلم متمعو املشية واملشية نية واالرادس ل ة
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والتمعيء واقا على الملا ابوملـا  ،فللـه تبـارك وتعـاىل البـعا فيمـا علـم مـ دـا وفيمـا أراد ،لتمـعيء األدـيا  ،فـاذا وقـا
الملا ابوملا ف بعا  ،فالعلم يف املعلوو قبل كونه ،واملشية يف املنشل قبل عينـه ،واالرادس يف املـءاد قبـل قيامـه ،والتمـعيء
اذه املعلوماو قبل تفويلها وتو يلها عياا ووقتا ،والملا ابوملا هـو املـربو مـن املفعـوالو ذواو األجسـاو املـعركاو
ابحلواس من ذوي لون وريح ووزن وكيل ،ومـا دب ودرج مـن انـس وجـن وطـو وسـبا وألـو ذلـك ـا يـعرك ابحلـواس ،فللـه
تبـارك وتعــاىل فيــه البــعا ـا ال عـ لــه فــاذا وقـا العـ املفهــوو املــعرك فـ بــعا و يفعــل مــا يشـا  ،فبــالعلم علــم األدــيا
قبــل كوهنــا ،وابملشــية عــءف ــفا ا ووــعودها ،وانشــلها قبــل إ هارهــا وابورادس ميــز أنفسـها يف ألواهنــا و ــفا ا ،وابلتمــعيء
قـعر أقوا ــا وعــءف أواــا وآخءهــا ،وابلملــا أابن للنــاس أماكنهــا وداــم عليهــا ،وابوملــا دــءل عللهــا وأابن أمءهــا وذلــك
تمعيء العزيز العليم.
«ال مسـتمء

 49ـ يف جممـا البيـان وروى عـن علـي بـن احلسـ زيـن العابـعين وأ جعفـء البـاقء وجعفـء الوـادا
اا» بنول الءا .
 51ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وـعثين أيب عـن داود بـن د النهـعي قـال :دخـل أبـو سـعيع املكـاري علـى أيب احلسـن
فمال له :أبلغ من قعرك أن تععى ما ادعاه أبوك؟ فمال له الءضا  :مـا لـك اطفـل نـورك وادخـل الفمـء
الءضا
أووى إىل عمءان ان واهل لك ذكءا ،فوهل له مءمي ووهل ملءمي عيسى فعيسـى مـن مـءمي
بيتك ،أما علمغ أن
ومــءمي مــن عيســى ،ومــءمي وعيســى واوــع ،وأا مــن أيب وأ مـ واا وأيب دــي واوــع ،فمــال لــه أبــو ســعيع :فاس ـ لك عــن
مسـ لة؟ قـال :سـل وال إخالـك تمبـل مـ ولسـغ مـن ألنمـي ولكـن ها ـا ،فمـال لـه :مـا تمـول يف رجـل قـال عنـع موتـه كـل

َ َْ َ َ َ ذ
زد ْر ُ
ناه
يمـول والقمزر ق

لوك ح قعمي فهو وء لوجـه ؟ قـال :نعـم مـا كـان لسـتة أدـهء فهـو قـعمي وـء ،الن
ْ
َ َ ُْْ ُ
َم َ َ ذ
ون ال َق ِد ِيم فما كان لستة أدهء فهو قـعمي وـء ،قـال :فخـءج مـن عنـعه وافتمـء وذهـل بوـءه ث
نازَ حىت اعد اكلعرج ِ
ِ
ماو لعنه وليس عنعه مبيغ ليلة.
يف رجل و ى فمال :أعتموا عـ كـل عبـع قـعمي يف ملكـي ،فلمـا مـاو مل
 51ـ يف إرداد املفيع وقلى علي
يعءف الو ي ما يونا فسلله عن ذلك ،فمال :يعتق عنه كل
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ْ

َ ْ

َ

َ

ْ

َ َ ََ ذ ْ ُ َ
َ ُْ ُ
َ ذ
ون ال َق ِد ِيم .
نازَ حىت اعد اكلعرج ِ
عبع له يف ملكه ستة أدهء ،وت قوله :والقمر قدرناه م ِ

َ َْ
ْ
َ ذ
 :ال الش ْم ُس يَنبَ ِِغ ِلزا أن

يف قولـه
 82ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ويف رواية أيب اجلارود عن أيب جعفء
ُ ٌّ
ََ َْ َ ُ َ
تُ ْدر َك الْ َق َم َر َو َال اللذيْ ُل ساب ُق ذ
ون يمـول :الشـمس سـلطان النهـار ،والممـء سـلطان الليـل ،ال
هار َوُك ِِف فل ٍك يسزبح
اه
ِ
ِ
ِ
َ ُ ٌّ
ينبهــي للشــمس أن تكــون مــا ضــو الممــء ،وال يســبق الليــل النهــار ،يمــول :ال يــذهل الليــل و ـ يعركــه النهــار وُك ِِف
ََ

َْ َ ُ َ
ون يمول اي ورا (اءى ذاخ ل) الفلك االستعارس.
فل ٍك يسبح
 53ـ يف جممــا البيــان وروى العيادــي يف تفســوه ابوســناد عــن األدــعا بــن وــا قــال كنــغ خبءاســان ويــا اجتمــا
الءضـا والفلــل بــن ســهل واملــلمون يف اويـوان مبــءو ،فوضــعغ املاعـعس ،فمــال الءضــا  :إن رجـ مــن بـ إسـءاعيل ســلل
ابملعينة فمـال :النهـار خلـق قبـل أو الليـل فمـا عنـعكم؟ قـال :وأداروا الكـ و فلـم يكـن عنـعهم يف ذلـك دـي فمـال الفلـل

 :أخربا هبا أ لاك  ،قـال :نعـم مـن المـءآن أو مـن احلسـاب؟ قـال لـه الفلـل :مـن جهـة احلسـاب ،فمـال:
للءضا
قع علمغ اي فلل أن طالا العنيا السءطان والكواكل يف موضا دءفها فزول يف امليـزان واملشـرتى يف السـءطان والشـمس
يف احلمــل والممــء يف ال ــور ،فــذلك يــعل علــى كينونــة الشــمس يف احلمــل يف العادــء مــن الطــالا يف وســط الــعنيا ،فالنهــار
َ

َ َ

ْ

َ

ذ ُ

ذ
الش ْم ُس يَنْبَِغ ِلا أ ْن تُ ْدر َك ال َق َم َر َوال الليْل ساب ُق ذ
هار أي قع سبمه النهار.
اه
خلق قبل الليل ويف قوله تعاىل :ال
ِ
ِ
ِ
ِ
قــال :إن
 54ـ يف روضــة الكــايف ابــن إلبــوب عــن أيب جعفــء األوــول عــن سـ و بــن املســتنو عــن أيب جعفــء
خلق الشمس قبل الممء وخلق النور قبل الةلمة.
وــعيا طويــل وفيــه قــال الســاعل :فخلــق النهــار قبــل
 55ـ يف كتــاب االوتجــاج للطربســي عــن أيب عبــع

الليل ،قال :نعم خلق النهار قبل الليل والشمس والممء واألر قبل السما .
وـعيا طويـل وفيـه قـال :فمـا التسـعون؟ قـال :الفلـك املشـاون ،اختـذ
 56ـ يف كتاب اخلوال عن أمو املـ من
فيه تسع بيتا للبهاعم.
نول
ََْ َ
ُ ْ َ َ َْ ُ
ك ْم وروى احللن عن أيب ـ
ني أيْ ِديكم وما خلف
 57ـ يف جمما البيان :ما د
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عبع

قال :معناه اتموا ما ب أيعيكم من الذنوب ،وما خلفكم من العموبة.

َ َُْ ُ َ
ََُ ُ َ َ
ون إ ذال َصزيْ َ
َ َْ ْ ُ ْ ُ ُْ ْ
حة
 :ويقولون مىت هذا الوعد إِن كنتم صا ِد ِقني ما ينظزر ِ

 85ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ،قولـه
َ َْ ُ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ ر ُ َ
َيرمون قـال ذلـك يف آخـء الزمـان يوـال فـيهم ـياة وهـم يف أسـواقهم يتخا ـمون ،فيموتـون
واحدة تأخذهم وهم ِ
ِ
َ
َْ َ ُ َ َ
يعون ت ْو ِصزيَة َوال إىل
 :فل يست ِط
كلهم يف مكاهنم ال يءجا أوع منهم إىل منزله ،وال يو ـى بو ـية ،وذلـك قولـه

َْ ْ َْ ُ َ
أه ِل ِهم ير ِجعون .

 59ـ يف جممــا البيــان ويف احلــعيا تمــوو الســاعة والــءج ن قــع نش ـءا ثوهبمــا يتبايعــان فمــا يطواينــه وـ تمــوو الســاعة
والءجل يءفا أكلته إىل فيه فما تول إىل فيه و تموو ،والءجل يليط ووضه ( )1ليسمى ماديته فما يسميها و تموو.
َر ْ َْ ُ َ
ُّ َ ُ ْ َ ْ َ ْ
َُ َ
ون قـال :مـن
داث إىل رب ِهم ين ِسل
ج
ور ف ِإَا هم ِمن اْل
 63ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقوله
ِ
 :ون ِفخ ِِف الر ِ
َ

َ

يف قولـه :يا َويْلنا َم ْن َد َعثَنا ِم ْن َم ْرق ِدنا فـان المـوو كـانوا يف المبـور
المبور ،ويف رواية أيب اجلارود عن أيب ـ جعفء
َ
ُ
َ
َ َ َ ذ ْ
َ َ
َ
الرْح ُن َو َصدق
فلما قاموا وسبوا أهنم كـانوا نيامـا ،قالوا يا َويْلنا َم ْن َد َعثنا ِم ْن َم ْرق ِدنا قالـغ امل عكـة هذا ما وعد
ُْ ْ َ ُ َ
ون .
المرسل
انه قءأ «من بع نا» على من اجلارس واملوعر.
علي
 61ـ يف جواما اجلاما وروى عن ٍّ
 62ـ يف روضة الكايف احلس بن د ود بن حي عن د بـن سـامل عـن أيب سـلمة عـن احلسـن بـن دـاذان الواسـطي
أدــكو جفــا أهــل واســط ومحلهــم علــى ،وكانــغ عوــابة مــن الع مانيــة ت ـ ذيين،
قــال :كتبــغ إىل أيب احلســن الءضــا
فوقا خبطه :إن جل ذكءه أخذ مي ـاا أولياعنـا علـى الوـرب يف دولـة الباطـل فا ـرب حلكـم ربـك ،فلـو قـع قـاو سـيع اخللـق
َ

َ

ْ

ْ

ُ

َ
َ َ َ ذ ُ َ َ َ َ َُْ َ
ون .
لمالوا يا َويْلنا َم ْن َد َعثنا ِم ْن َم ْرق ِدنا هذا ما وعد الرْحن وصدق المرسل
قـال :كـان أبـو ذر،
 63ـ يف أ ول الكايف ابسناده إىل أيب بوو عن أيب عبع
املوو والبعا إال كنومة منتها ث استيمةغ منها

__________________
( )1الا احلو  :ماره ل ينشة املا .
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يمـول يف خطبتـه ومـا بـ

واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 64ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وعثين أيب عن ابن أيب عمو عن زيع النءسي عـن عبيـع بـن زرارس قـال :سعـغ أاب عبـع
لواو عليه يمول :إذا أمـاو أهـل األر لبـا كم ـل مـا خلـق اخللـق وم ـل مـا أمـا م وأضـعاف ذلـك ،ث
أمــاو أهــل ســا الــعنيا ث لبــا م ــل مــا خلــق اخللــق وم ــل مــا أمــاو أهــل األر وأهــل ســا الــعنيا وأضــعاف ذلــك ث
أماو أهل السما ال انية ث لبا م ل ما خلق اخللق وم ل ما أمـاو أهـل األر وأهـل السـما الـعنيا والسـما ال انيـة
وأضـعاف ذلـك ،ث أمــاو أهـل السـما ال ال ــة ث لبـا م ـل مــا خلـق اخللـق وم ــل مـا أمـاو أهــل األر وأهـل الســما
العنيا والسما ال انية وال ال ة وأضعاف ذلـك ،يف كـل سـا م ـل ذلـك وأضـعاف ذلـك ،ث أمـاو ميكاعيـل ث لبـا م ـل مـا
ث لبــا م ــل مــا خلــق اخللــق وم ــل ذلــك كلــه
خلـق اخللــق وم ــل ذلــك كلــه وأضــعاف ذلــك ،ث أمــاو جربعيــل
ث لبــا م ــل مــا خلــق اخللــق وم ــل ذلــك كلــه وأضــعاف ذلــك ث أمــاو ملــك
وأضــعاف ذلــك ث أمــاو إس ـءافيل
َ ُْ ْ ُ
ك ْاْلَ ْ
زو َآ ؟
 :لِم ِن المل
 ،ث لبا م ل ما خلق اخللق وم ل ذلك كلـه وأضـعاف ذلـك ث يمـول
املوو
ْ
ذ ْ
واح ِد ال َق ذه ِار أين اجلبارون؟ وأين املتكربون؟ وأين الذين ادعـوا معـى إاـا آخـء ونحـوهم؟ ث يبعـا
ّلِل ال ِ
فود على نفسه ِ ِ

اخللــق قــال عبيــع بــن زرارس :فملــغ :إن هــذا األمــء كــاعن طولــغ ذلــك؟ فمــال :أرأيــغ مــا كــان هــل علمــغ بــه؟ فمــال :ال،
ذ َ
ْذ ْ
ُ ُ
ُ َ
ون قـال :يف افتلـا العـذارى فـاكهون،
ِ :إن أ ْصحا َ اْلَن ِة اْلَ ْو َآ ِِف شزَ ٍل فزا ِكه
قـال :فكـذلك هـذا ،وقولـه
قال :يفاكهون النسا وي عبوهنن.
ُ ُ
ُ َ
ون وقيل :دهلوا ابفتلـا العـذارى عـن ابـن عبـاس وابـن مسـعود وهـو املـءوي
 65ـ يف جمما البيان ِِف شَ ٍل فا ِكه

عن الوادا  ،قال :ووواجبهن كاالهلة ( )1وأدفار أعينهن كموادو النسور.
يف قولـه
 66ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ويف روايـة أيب اجلـارود عـن أيب جعفـء
متك ون األراعك السءر عليها احلجال
__________________
( )1لا اا ل.
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َ َْ
لَ َلَع اْلرائِ ِك
ِِ :ف ِظ ٍ

67

ـ وـ ــعثين أيب ع ـ ــن احلس ـ ــن ب ـ ــن إلب ـ ــوب ع ـ ــن د بـ ــن إس ـ ــاق ع ـ ــن أيب جعف ـ ــء

ق ـ ــال :ق ـ ــال رس ـ ــول

وذكــء وــعي ا طــوي يــذكء فيــه وــال املـ من إذا دخــل اجلنــة :فــاذا جلــس املـ من علــى سـءيءه اهتــز سـءيءه فءوــا ،فــاذا
استمءو بوح منازله يف اجلنة استلذن عليه امللك املوكل جبنانه ليهن ه بكءامة إايه ،فيمول له خعاو املـ من وو ـفاؤه:
مكانــك فــان وح قــع اتكــى علــى أراعكــه فزوجتــه احلــورا العينــا قــع هي ــغ فا ــرب لــوىل وـ يفــءم مــن دــهله ،قــال:
فتخــءج عليــه زوجتــه احلــورا مــن خيمتهــا متشــي ممبلــة ووواــا و ــفاعها جبنهــا ،عليهــا ســبعون ولــة منســوجة ابليــاقوو
والل ل والزبءجع بهن مبسك وعنرب ،وعلى رأسها ج الكءامـة ،ويف رجلهـا نعـ ن مـن ذهـل مكلـ ن ابليـاقوو والل لـ ،
دءاكهما ايقوو أمحء ،فـاذا دنـغ مـن وح وهـم يمـوو إليهـا دـوقا تمـول لـه :اي وح لـيس هـذا يـوو تعـل وال نوـل،
ال تمم ،اا لك وأنغ ح ،فيعتنمان قعر عسماعة عاو من أعواو العنيا ال ميلها وال متله ،قال :فينةء إىل عنمهـا فـاذا عليهـا
قـ دس مــن قلــيل ايقــوو أمحــء ،وســطها لــول مكتــوب :أنــغ اي وح وبيــن واا احلــورا وبيبتــك إليــك تتلهــل نفســي
واىل تتلهل نفسك ،ث يبعا ألة ملك يهنونه ابجلنة ويزوجونه ابحلورا .
قـال:
 68ـ يف روضة الكايف علي بن إبءاهيم عن أبيه عن ابن إلبوب عن د بـن إسـااا املـعين عـن أيب جعفـء
وعي ا طوي يمول فيه واكيا وال أهل اجلنة :وامل من ساعة مـا احلـورا  ،وسـاعة
 ،ونمل عنه
سلل رسول
ما االدمية ،وساعة خيلو بنفسه على األراعك متك ا ينةء بعم امل من إىل بعم.
َ ٌ َ ْ
ْ َ ٍّ َ
زيم قــال:
 69ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم وقـال علـي بـن إبـءاهيم يف قولـه
 :سزلآ قززوال ِمزن ر ر ِح ٍ
َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ُّ َ ْ ُ ْ ُ َ
زون قـال :إذا لـا اخللـق يـوو الميامـة بمـوا قيامـا علـى
الس و منـه هـو االمـان ،وقولـه :وامتازوا اْلوآ أيها المع ِرم
رايوـا فتلـءب بيـنهم وينـادى
أقعامهم و يلجمهم العءا فينادون :اي رب واسبنا ولـو إىل النـار ،قـال :فيبعـا
ْ ُ ْ َ ْ َ َ ُّ َ ْ ُ ْ ُ َ
ون فيميز بينهم فوار اوءمون يف النار ومن كان يف قلبه االميان ار إىل اجلنة.
مناد :امتازوا اْلوآ أيها المع ِرم
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ذ ْ َ
َ َْ َْ
ََ َ ْ ْ َ ُ
طان اتية.
قال عز من قاعل أل ْم أع َهد إِْلْك ْم يا بَ ِِن آد َآ أن ال تعبُ ُدوا الشي

 :من أ هى إىل اطق فمـع عبـعه ،فـان كـان النـاطق عـن

 71ـ يف كتاب االعتماداو االمامية للوعوا وقال
فمع عبع  ،وان كان الناطق عن إبليس فمع عبع إبليس.
 71ـ يف أ ــول الكــايف علــي بــن إب ـءاهيم عــن أبيــه عــن بكــء بــن ــاحل عــن الماســم ابــن بءيــع قــال :وــعثنا أبــو عمــءو
بعــع أن قــال إن تبــارك وتعــاىل فــء االميــان علــى
وذكــء وــعي ا طــوي يمــول فيــه
ال ـزبوي عــن أيب عبــع
جـ ـوارل اب ــن آدو وقس ــمه عليه ــا وفءق ــه فيه ــا ،وق ــال فيه ــا د ــهعو األي ــعي واألرج ــل عل ــى أنفس ــهما وعل ــى أرابهبم ــا م ــن
ْ َُ َ رُ َ
ْ ََْ َ ُ َْ ُ ُ
َْْ َ َْ ُ َ َْ
ُ
ْ
ُ
ْ
يهم وتشزهد أرجلهزم بِمزا اكنزوا
تلييعهما ملا أمء
وفءضه عليهما اْلوآ خ ِتم لَع أفزوا ِه ِهم وتكلمنزا أي ِ
زد ِ
َ ْ ُ َ
على اليعين وعلى الءجل وهو عملهما وهو من االميان.
ون فهذا أيلا ا فء
يك ِسب
 72ـ علي بن د عن بعم أ اابه عن آدو بن إسااا عن عبع الءزاا بـن مهـءان عـن احلسـ بـن ميمـون عـن د
وذكء وعي ا طوي يمول فيه  :وليسغ تشهع اجلـوارل علـى مـ من امنـا تشـهع علـى مـن
بن سامل عن أيب جعفء
ُ
ُ
َ
َ َْ َُ َ
ُ
َ :ف َم ْن أ َ
زرؤن
وِت ِكتابَزُ ِديَ ِمي ِنز ُِ فأو ِِزك يق
ومغ عليه كلمة العذاب فلما امل من فيعطـى كتابـه بيمينـه قـال
ِ
ُ َ

َ

َُ ْ َ ْ ُ َ
ون ف ِتيل .
ِكتادهم وال يظلم
 90ـ يف من ال حيلءه الفميه قـال أمـو املـ من

:
يف و ـيته البنـه د ابـن احلنفيـة رضـى عنـه :وقـال
َْْ َ َْ ُ َ َْ
ُ َ ْ ُ َ
ْ َُ َ
كلر ُمنا أَيْزديه ْم َوت َ ْش َ
زه ُد أَ ْر ُجلُ ُه ْ
ون فـلخرب عنهـا اهنـا تشـهع علـى
زم بِمزا اكنزوا يك ِسزب
ت
و
م
ه
ه
وا
ِ ِ
اْلوآ خ ِتم لَع أف ِ ِ
اوبها يوو الميامة.

يف
عـن جـعه قـال :قـال أمـو املـ من
 74ـ يف تفسو العيادي عن مسععس بـن ـعقة عـن جعفـء بـن د
خطبة يوة هول يوو الميامة :ختم على األفواه ف نكلم وتكلمـغ األيـعى ودـهعو األرجـل ونطمـغ اجللـود مبـا عملـوا
ف يكتمون وعي ا.
 75ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقوله
اخللق يوو الميامة
قال :إذا لا

ْ
َْ
َْ
ْ
َ
ُ
 :اْلَ ْو َآ خ ِت ُم َلَع أفوا ِه ِه ْم إىل قوله تعاىل :بِما اكنزوا يَك ِسزبُون
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دفــا إىل كــل إنســان كتابــه فينةــءون فيــه فينكــءون أهن ــم عمل ـوا مــن ذلــك دــي ا فتش ــهع علــيهم امل عكــة فيمول ــون :اي رب

ُ َ
َ ْ ُ َ
َْ َ ََُُْ
عيعا فيَح ِلفزون
 :يوآ يبعثه ُم اهلل ِ

م عكتك يشهعون لك ث حيلفون أهنم مل يعملوا من ذلك دي ا وهو قول
َُ َ َْ ُ َ َ ُ
ك ْم فاذا فعلوا ذلك ختم على ألسنتهم وتنطق جواروهم مبا كانوا يكسبون.
ه كما ُي ِلفون ل
ْ
َ
ْ
 :وقولـه :اْلَ ْو َآ خز ِت ُم
وعيا طويل يمـول فيـه
 96ـ يف كتاب االوتجاج للطربسي عن أمو امل من

ْ َُ َ رُ َْ ْ َ َ ْ َ ُ َْ ُ ُ
َ َْ
ُ َ ْ ُ َ
ُ
ْ
لَع أفوا ِه ِهم وتكلمنا أي ِد ِيهم وتشهد أرجلهم بِما اكنوا يك ِسبون قال :ذلك يف مواطن ألو واوـع مـن مـواطن ذلـك

اليوو الذي كان ممعاره عس ألة سنة .يكفء أهل املعا ي بعلهم ببعم ،ويلعن بعلهم بعلا والكفء يف هـذه اتيـة
َْ َْ
ْ َْ ُ
ر َ َْ ُ
ُ
ُ
ون ِمزن قبزل
ابلربا س يمول يتربأ بعلهم من بعم ونةوها يف سورس إبـءاهيم قـول الشـيطان :إِ كفرت بِما أِشكتم ِ
هلل
وقول إبءاهيم خليل الءمحان« :كفـءا بكـم يعـ تـربأا مـنكم ث اتمعـون يف مـواطن أخـء فيسـتنطمون فيـه فيمولـونَ :وا ِ
ُ

َر ربنا ما ك ذنا ُم ْْشك َ
ني وه ال خا ة هم املمـءون يف دار الـعنيا ابلتوويـع فلـم يـنفعهم اميـاهنم مـا خمـالفتهم رسـله ،ودـكهم
ِِ
َ
ذ
ذ
ُ َ ْ
زو َخ ْ ٌ
زاَّلي ُه َ
زري  ،فكـذهبم فيمـا
اَّلي ه
فيما أتـوا بـه مـن رهبـم ،ونملـهم عهـوده يف أو ـياعه ،واسـتبعاام
زو أدَن بِ ِ
ِ
ُْ ْ َ ْ َ َ َُ َ َُْ
زه ْم فيخـتم علـى أفـواههم ويسـتنطق األيـعي واألرجــل
س
ف
انتالـوه مـن االميـان بمولـه :انظزر كيزف كززذبوا لَع أن ِ ِ

َ ُْ َ
ُ َْ ََ
واجللود ،فتشهع بكل معوية كانغ منه ،ث يءفا عن ألسنتهم اخلتم فيمولون جللودهم :ل ِ َم ش ِهدت ْم َعليْنا قزالوا أن َطقنزا
ُ ذ َْ َ َ ُذ
ُك َ ْ
َش ٍء .
اَّلي أنطق
اهلل ِ
َ
َْ ْ
َ َْ ُ َ
َ َ ْ َُ ر ُْ َُ ر ْ ُ
زون فانـه رد علـى الزادقـة
زق أفزل يع ِقل
 77ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقولـه
ومن نعمره ننبسُ ِِف اْلل ِ

الـذين يبطلــون التوويــع ويمولــون إن الءجــل إذا نكـح املـءأس و ــارو النطفــة يف رمحهــا تلميـه االدــكال مــن الهــذا ودار عليــه

علـيهم قـوام يف
الفلك ،ومء عليه الليل والنهار [فيولع اونسان ابلطبايا من الهذا ومءور الليل والنهـار] فـنمم
َْ ْ َ َ َ ْ ُ َ
َ َ ْ َُ ر ُْ َُ ر ْ ُ
زون قـال :لـو كـان هـذا كمـا يمولـون لكـان
زق أفزل يع ِقل
وءف واوع فمـال جـل ذكـءه :ومن نعمره ننبسزُ ِِف اْلل ِ
ينبهــي أن يزيــع اونســان أبــعا مــا دامــغ االدــكال قاعمــة والليــل والنهــار قاعمــان والفلــك يــعور ،فكيــة ــار يءجــا إىل
النموان كلما ازداد يف الكرب
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اىل وــع الطفوليــة ونموــان الســما والبوــء والمــوس والعلــم واملنطــق وـ ينــتمص وينــتكس يف اخللــق ،ولكــن ذلــك مــن خلــق
َ

ذ

َ َ ْ ُ ر
الش ْع َر َومزا يَنْزبَ ِِغ ُه قـال :كانـغ قـءيش تمـول إن هـذا الـذي يمولـه
 :وما علمناه
العزيز العليم وتمـعيءه ،وقولـه
ذ
َ
ْ
ذ
ٌ َُْ ٌ
َ َ ْ ُ ر ْ َ َ ََْ ُ ْ ُ
آن ُمب ٌ
ني ومل يمـل رسـول
ه إِن ه َو إِال َِكر وقر
علـيهم فمـال :وما علمناه الشعر وما ينب ِِغ
إلمع دـعء ،فـءد
ِ
دعءا قط.

كــان يتم ــل هبــذا البيــغ «كفــي اوس ـ و والشــيل للمــء
 78ـ يف جممــا البيــان روى عــن احلســن أن رســول
اهيا» فمال له أبو بكء :اي رسول امنا قال« :كفي الشيل واوس و للمء اهيا» وأدهع انك رسول ومـا علمـك
الشعء وما ينبهي لك.
يتم ل ببيغ أخي ب قيس :ستبعى لك األايو مـا كنـغ جـاه *
 79ـ وعن عاعشة اهنا قالغ :كان رسول
واتيك ابالخبار من مل تزود فجعل يمول« :ومـا اتيـك مـن مل تـزود ابالخبـار» فيمـول أبـو بكـء :لـيس هكـذا اي رسـول
فيمول :ان لسغ بشاعء وما ينبهي ح ،فلما قوله .
اا النــن ال كــذب* اا ابــن عبــع املطلــل فمــع قــال :قــوو أن هــذا لــيس بشــعء ،وقــال آخــءون :امنــا هــو اتفــاا منــه ولــيس
كـان يسـمعه وحيـا عليـه ،وقـال للاسـان بـن بـغ :ال تـزال اي وسـان م يـعا

يموع إىل قـول الشـعء ،وقـع ـح انـه
بءول المعس ما نوءتنا بلسانك.
 81ـ يف أ ـول الكـايف ـ علـي بـن د عـن ـاحل بـن أيب محـاد عـن احلسـ بـن زيـع عـن احلسـن بـن علـي بـن أيب محـزس
َ ُْ
َُ :يْزر ُج الْ َ ذ َ ْ َ ر
زر ُج
وعيا طويـل يمـول فيـه  :وقـال
عن إبءاهيم عن أيب عبع
زْح ِمزن المي ِ
زت وَي ِ
ِ
ال ْ َمير َ
ت ِم َن الْ َ ر
ْح فاحلي امل من الذي ختءج طينته مـن طينـة الكـافء ،وامليـغ الـذي خيـءج مـن احلـي هـو الكـافء الـذي خيـءج
ََ َ ْ َ َ ْ ََ ْ
حيَيْ ُ
نزاه فكـان موتـه اخـت ا
 :أومزن اكن ميتزا فأ
من طينة امل من ،فـاحلي املـ من ،وامليـغ الكـافء ،وذلـك قولـه
بينهما بكلمته ،كذلك خيءج جل وعز امل من يف
طينته ما طينة الكافء ،وكان ويوته و فءا
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املي د من الةلمة بعع دخوله فيها إىل النور ،وخيءج الكافء من النور إىل الةلمة بعـع دخولـه إىل النـور ،وذلـك قولـه
ُ ْ َ َ ْ َ َ ًّ َ َ ذ ْ َ ْ ُ َ َ
لَع الْاكفِر َ
ين
ُيق القوَ
ِْلن ِذر من اكن حيا و ِ
ِ

 81ـ يف جمما البيان واوز أن يكون املءاد مبن كان ويا عاق وروى ذلك عن على

:

.

قـال :بينمـا هـو يف سـفء
ابسناده إىل جابء بن رادع عن أيب عبع الوادا
 82ـ يف كتاب طل االعمة
َ
إذ نةء إىل رجل عليه كثبة ووزن ،فمال له :ما لك؟ قال :دابذ وءون ( )1قال :وحيك اقء هذه اتيـة يف أذنـه َول ْم يَ َر ْوا

َُ ْ َ
َْ
ْ ُُْ َ
ُ َ
َأنذا َخلَ ْقنا ل َ ُه ْم م ذما َعملَ ْ
ت أَيْ
ون َو ََلذلْناها ل َ ُه ْم فَمنْها َر ُك ُ
وب ُه ْم َو ِمنها يَأكلون
ب
ل
ما
ا
ِل
م
ه
ف
عاما
ن
أ
ينا
د
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ذ
ذ
َ
ُ
َ
ْ ُ
َ
هلل آل ِ َهة ل َعل ُه ْم
 50ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم يف رواية أيب اجلارود عن أيب جعفـء
ون ا ِ
يف قولـه واَّتذوا ِمن د ِ
ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َُ ْ ُ ْ ٌ ُْ َ ُ َ
ون يمول :ال تستطيا اتاة ام نوءا وهم لآلاة جنع إللءون.
ينُصون ال يست ِطيعون نُصهم وهم لهم جند َمْض

 54ـ يف تفسو العيادي عن احللن عن أيب عبع
ُ

َ

َ

ُ

ْ

قال :جا أيب بن خلـة فلخـذ عةمـا ابليـا مـن وـاعط ففتـه

َ ْ ُْ ْ َ َ َ َ ٌ ُ ْ ُْ َ ذ
اَّلي
ْح ال ِعظاآ و ِِه ر ِم
يم قزل ُي ِييهزا ِ
من ي ِ

ذ َُْ َ
ذ
ون َخلقا فـلنزل
ث قال :اي د ِإَا كنا ِعظاما َو ُرفاتا أ ِإنا لمبعور
ََْ َ َذَ َ ذ َ ُ َ ُ
ك رل َخلْق َعل ٌ
يم .
ٍ ِ
أاشأها أوَ مر ٍة وهو بِ
 85ـ يف من ال حيلءه الفميه وعيا طويل وفيه قالوا وقع ر غ اي رسول
وءو حلومنا على األر أن تطعم منها دي ا.

يعنـون ـءو رميمـا؟ فمـال :كـ إن

وءو عةامنا على األر ووءو حلومنا على العواب أن تطعم منها دي ا.
 86ـ وقال الوادا  :إن
 87ـ يف كتــاب االوتجــاج للطربســي يف اوتجــاج أيب عبـع الوــادا  :قــال الســاعل :أفيت دــى الــءول بعــع
خءوجه عن قالبه أو هو ابا؟ قال :بل هو ابا إىل وقغ ينفخ يف الوـور ،فعنـع ذلـك تبطـل األدـيا وتفـ فـ وـس وال
إلسوس ،ث أعيعو األديا كما بعأها معبءها ،وذلك أربا ملس سنة يسبغ فيها اخللق وذلك بـ ـ النفختـ  ،قـال :وان
له ابلبعا والبعن قع بلى واألعلا قع تفءقغ فعلو ببلعس اكله
__________________
( )1احلءون :الذي ال ينماد.
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سباعها ،وعلو أبخءى متزقة هو أمها ،وعلو قـع ـار تـءااب يبـ بـه مـا الطـو يف وـاعط؟ قـال :إن الـذي انشـله مـن ألـو
دــي و ــوره علــى ألــو م ــال كــان ســبق إليــه قــادر أن يعيــعه كمــا بــعأه قــال :أوضــح ح ذلــك ،قــال :إن الــءول مميمــة يف
مكاهنــا رول احملســن يف ضــيا وفســاة ،ورول املســي يف ضــيق و لمــة ،والبــعن يوــو تـءااب كمــا منــه خلــق ،ومــا تمــذف بــه
الســبا وااـواو مــن أجوافهــا ،فمــا أكلتــه ومزقتــه كــل ذلــك يف الـرتاب إلفــو عنــع مــن ال يعــزب عنــه م مــال ذرس يف لمــاو
األر ويعلــم عــعد األدــيا ووزهنــا ،وان تـءاب الءووــاني مبنزلــة الــذهل يف الـرتاب ،فــاذا كــان وـ البعــا مطــءو األر
مطء النشور ،فرتبوا األر ث ميخم خمم السما فيوو تءاب البشء كموو الذهل من الرتاب إذا ألسل ابملـا  ،والزبـع
من اللا إذا خمم ،فيجتما تءاب كل قالل إىل قالبه .فينتمل إبذن تعاىل المادر إىل ويا الـءول ،فتعـود الوـور إبذن
املوور كهي تها وتل الءول فيها فاذا قع استوى ال ينكء من نفسه دي ا.
أن يهـوداي مـن يهـود الشـاو وأوبـارهم
 88ـ وروى عن موسى بن جعفء عن أبيه عن آابعه عن احلسـ بـن علـي
 :لمـع كـان كـذلك ود
قـع هبـغ الـذي كفـء بربهـان علـى نبوتـه؟ قـال لـه علـي
قال ألمو امل من  :فـان إبـءاهيم
َ ْ ُ ْ
() 1
زْح
أ ه مكذب ابلبعا بعع املوو وهو أيب بن خلة اجلماي معه عةم تء ففءكه ث «قال» :اي د مزن ي ِ
ْ

ُْ َ ذ ََْ َ َ َ
ُ ر
ُ
اَّلي أاشأها أ ذوَ َم ذر ٍة َوه َو بِكزل
دا مباكم آايته وهبته بربهان نبوتـه ،فمـالُ :ي ِييها ِ

الع َ
ِه َر ِم ٌ
ظاآ َو ِ َ
يم فلنطق
ِ
ْ
َخلق َعل ٌ
يم فانوءف مبهو .
ٍ ِ
 89ـ وفيــه أيلــا قــال أبــو د العســكءي  :قــال الوــادا  :وأمــا اجلــعال ابلــذ هــي أوســن فهــو مــا أمــء
َ َ َ َ َ ََ ََ َ َ َْ ُ َ
ِس خلقُ قزاَ
تعاىل به نبيه أن اادل به من جاع البعا بعع املوو وأوياه له فمال واكيا عنـه :وَض ها مثل وا ِ

ُْ َ ذ ََْ َ َذَ َ ذ َ ُ َ ُ ر َ ْ
َم ْن يُ ْْح الْع َ
ِه َر ِم ٌ
ظاآ َو ِ َ
زق
يم فمال يف الءد عليـه« :قـل» اي د ُي ِييها ِ
ِ ِ
اَّلي أاشأها أوَ مزر ٍة وهزو بِكزل خل ٍ
َ
ْ
َ ٌ ذ
َ
َ
ْ
ذ
َ َُْ ْ ُْ ُ ُ َ
َ
َ
َ َ
ُ ْ َ
ْض نارا ف ِإَا أنتم ِمنُ تو ِقدون فلراد من نبيه أن اادل
ع ِل
يم ِ
اَّلي جعل لكم ِمن الشع ِر اْلخ ِ

__________________

( )1تء العةم :بلى وتفتغ .وفءك الشي  :دلكه وفءك ـ ابلتشعيع :ابلغ يف فءكه.
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ُْ ُْ َ ذ ََْ َ َذَ
َ
ذ
اَّلي أاشزأها أوَ مزر ٍة أفيعجـز مـن
املبطل الذي قال كية اوز أن يبعا هذه العةاو وهـي رمـيم؟ قـال :قل ُي ِييها ِ
ذ
َ
َ
ُ
ك ْ
زم ِم َ
زن
اَّلي َج َعل ل
ابتعئ به ال من دي أن يعيعه بعع أن يبلى ،بل ابتعاؤه أ عل عنـعكم مـن إعادتـه ،ث قـال:
ِ
ذ َ َْ ْ
َ
ْض نارا أي إذا كمـن النـار احلـارس يف الشـجء األخلـء الءطـل ث يسـتخءجها فوـءفكم انـه علـى اعـادس مـن
الشع ِر اْلخ ِ

بلى أقعر.

 91ـ يف تفســو علــي بــن إبـءاهيم وــعثين أيب عــن ســعع بــن أيب ســعيع عــن إســااا ابــن جءيــء قــال :قــال أبــو عبــع
َ َ ََُْ ْ
 :أي دي يمـول أ ـاابك يف قـول إبلـيس َخلَ ْقتَِن م ْ
زني ؟ قلـغ :جعلـغ فـعاك قـع قـال
ن
ِ ِ
نار وخلقتُ ِمزن ِط ٍ
ٍ
ذ
َ
َ
ُ
اَّلي َج َعل لك ْم ِم َن
ذلك وذكءه يف كتابه ،قال :كذب إبليس اي إسااا ما خلمه إال من ط  ،ث قـال :قـال
ِ
ذ َ َْ ْ
َ َُْ ْ ُْ ُ ُ َ
خ َ
ون خلمه من ذلك النار ومن تلك الشجءس ،والشجءس أ لها من ط .
ْض نارا ف ِإَا أنتم ِمنُ تو ِقد
الشع ِر اْل ِ
َََ ْ َ ذ
اَّلي
 19ـ يف كتـاب االوتجـاج للطربسـي
متوـل بمولـه سـابما انـه علـى إعـادس مـن بلـى أقـعر ث قـال :أولزيس ِ
َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ َْ ذ
َ َْْ َ
َخلَ َق ذ
زل ُق الْ َعل ُ
زيم أي إذا كـان خلـق السـمواو واألر
ْل
ا
زو
ه
و
ىل
ب
م
ه
ل
ث
م
ق
ل
َي
ن
أ
لَع
ر
د
قا
ب
ض
الس
ِ
ماوات واْلر ِ ٍِ
ِ
ِ

أعةــم وأبعــع يف أوهــامكم وقــعركم أن تمــعروا عليــه مــن إعــادس البــاح فكيــة جــوز مــن

خلــق هــذا األعجــل عنــعكم

واأل ــعل لــعيكم ،ومل جتــوزوا منــه مــا هــو أســهل عنــعكم مــن اعــادس البــاح ،قــال الوــادا  :فهــذا اجلــعال ابلــذ هــي
أوســن ،الن فيهــا قطــا عــذر الكــافءين وازالــة دــبههم ،وامــا اجلــعال بهــو الــذ هــي أوســن فــان جتاــع ومــا ال ميكنــك أن
تفــءا بينــه وب ـ ابطــل مــن جتادلــه ،وامنــا تعفعــه عــن ابطلــه أبن ااــع احلــق ،فهــذا هــو احملــءو ألنــك م لــه جاــع هــو ومــا
وجاـ ــعو أنـ ــغ ومـ ــا آخـ ــء ،قـ ــال أبـ ــو د  :فمـ ــاو إليـ ــه رجـ ــل آخـ ــء فمـ ــال :اي بـ ــن رسـ ــول أاـ ــادل رسـ ــول
 :مهما ننغ بءسول من دي ف تةنن به خمالفـة تعـاىل ،ألـيس
؟ قال الوادا
َ
َ
َ
ُْ ُْ َ ذ
ذ
َ َ ْ
َ
ُ
اَّلي أا ْ َشزأها أ ذو ََ َم ذ
زر ٍة ملـن ضـءب مـ  ،فـتةن أن رسـول
ا
يه
ي
ُي
ل
ق
و
ن
س
ح
بِال ِِت ِِه أ
ِ
ِ
أمءته به فلم اادل ما أمءه به ،ومل خيرب عن أمء مبا أمءه أن خيرب
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ْ
قـالَ :وجزا ِدل ُه ْم

خـالة مـا

به ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
:

أنـه قــال :وال أوــعه بلفــظ بشــق فــم ولكــن كمــا قــال
 92ـ وعــن يعمــوب بــن جعفــء عــن أيب إب ـءاهيم
ذ َْ ُُ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َُ ُ ْ َ َ ُ ُ
إِنما أمره إَِا أراد شيئا أن يقوَ ه كن فيبون مبشيته من ألو تءدد يف نفس!
 93ـ يف هن الب ألة يمـول ملـا أراد كونـه :كـن فيكـون ال بوـوو يمـء وال نـعا يسـما ،وامنـا ك مـه سـباانه فعـل منـه
انشله وم له مل يكن من قبل ذلك كاعنا ،ولو كان قعميا لكان إاا نيا.
 94ـ وفيه أيلا يمول وال يلفظ ويءيع وال يلمء.
 95ـ وفيه أيلا يءيع ب مهة.
 96ـ يف كتاب االهليلجة املنمول عن الوادا عليه الولوس والس و إن االرادس من العبـاد اللـمو ومـا يبـع وبعـع ذلـك

فاالرادس للفعل اوعاثه امنا يمول له كن فيكون ب تعل وال كية.
من الفعل ،واما من
 97ـ يف أ ول الكايف د بن حي العطار عن أمحع بن د بن عيسى األدعءي عن احلس بن سـعيع األهـوازي عـن
قــال :قلــغ :مل يــزل مءيــعا؟ قــال :إن املءيــع ال يكــون إال
النلــء بــن ســويع عــن عا ــم بــن محيــع عــن أيب عبــع
املءاد معه مل يزل عاملا قادرا ،ث أراد.
 98ـ أمحع بن إدريس عن د بن عبع اجلبـار عـن ـفوان بـن حيـ قـال :قلـغ أليب احلسـن  :أخـربن عـن االرادس
من ومن اخللق؟ قال :فمال :االرادس مـن اخللـق اللـمو ومـا يبـع واـم بعـع ذلـك مـن الفعـل وامـا مـن فإرادتـه اوعاثـه
ال ألــو ذلــك ألنــه ال يــءوى وال يهــم وال يتفكــء وهــذه الوــفاو منفيــة عنــه وهــي ــفاو اخللــق ،فــارادس الفعــل ال ألــو
َ

َ َ

َ ُ

ُ
ُ ُ ْ َ ُ
ون ب لفظ وال نطق بلسان ،وال مهة وال تفكء ،وال كية لذلك كما أنه ال كية له.
ذلك يقوَ ه كن فيب
مــا
مــا أهــل األداين واملمــاالو يف التوويــع ك ـ و الءضــا
 99ـ يف عيــون األخبــار يف ابب جملــس الءضــا
عمءان يمول فيه :واعلم أن اوبعا واملشية واالرادس
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واوعس ،وأسا ها ث ثة ،وكان أول ابعاعه وإرادته ومشيته احلءوف الذ جعلها أ ـ لكـل دـي  ،ودلـي علـى كـل مـعرك،
وفا لكل مشكل ،وتلك احلـءوف تعـءف كـل دـي مـن اسـم وـق وابطـل ،أو فعـل أو مفعـول ،أو معـ أو ألـو معـ ،
وعليهــا اجتمعــغ األمــور كلهــا ،ومل اعــل للاــءوف يف ابعاعــه اــا مع ـ ألــو أنفســها يتنــاهى وال وج ـود اــا ألهنــا مبععــة
ابوبــعا  ،والنــور يف هــذا املوضــا أول فعــل الــذي هــو نــور الســماواو واألر  ،واحلــءوف هــي املفعــول بــذلك الفعــل،
علمهــا خلمــه وه ــي ث ثــة وث ثــون وءف ــا ،فمنهــا مثانيــة
وهــي احلــءوف الــذ عليهــا الك ـ و والعبــاراو كلهــا مــن
وعشءون وءفا تعل على لهاو العءبية ،ومن ال مانية والعشءين اثنـان وعشـءون وءفـا تـعل علـى لهـاو السـءاينية والعربانيـة،
ومنها عسة أوءف متاءفة يف سـايء اللهـاو مـن العجـم األقـاليم اللهـاو كلهـا ( )1وهـي عسـة أوـءف ءفـغ مـن ال مانيـة
والعشـءين وءفــا مــن اللهــاو ،فوــارو احلــءوف ث ثــة وث ثـ وءفــا ،وأمــا اخلمســة املختلفــة «فــتجاخ» ( )2ال اــوز ذكءهــا
«كـن فيكـون» وكـن منـه ـنا ومـا
أك ء ا ذكءاه ،ث جعل احلءوف بعع إوواعها وأوكاو عع ا فعـ منـه كمولـه
 :اوبــعا  ،ال وزن لــه وال وءكــة وال ســا وال لــون وال وــس ،واخللــق ال ــاين
يكــون بــه املوــنو  ،فــاخللق االول مــن
وـءوف ال وزن اــا وال لــون ،وهــي مســموعة مو ــوفة ألــو منةــور إليهــا ،واخللــق ال الــا مــا كــان مــن األنـوا كلهــا إلسوســا
وال كـان معـه دـي  ،واوبـعا سـابق
ملموسا ذا ذوا منةورا اليـه ،و تبـارك وتعـاىل سـابق ابوبـعا ألنـه لـيس قبلـه
الن
للاــءوف واحلــءوف ال تــعل علــى ألــو نفســها ،قــال املــلمون :كيــة ال تــعل علــى ألــو نفســها؟ قــال الءضــا
تبارك وتعاىل ال اما منها دي ا بهو مع أبعا فاذا ألة منها أوءفا أربعة أو عسة أو ستة أو أك ء من ذلك أو أقل
__________________
( )1كذا يف النسخ لكن يف املوعر «من العجم واألقاليم واللهاو كلها».
( )2وامل ـءاد هبــا الفــا  ،والتــا  ،واجلــيم ،واحلــا املهملــة ،واخلــا املعجمــة ،وقــع اختلفــغ النســخ يف ضــبط هــذه الكلمــة وقــال اولســي (ره) :الةــاهء أن
العبارس قع افغ ومل تكن هبذه الوورس.
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مل ي لفهــا لهــو معـ  .ومل يــك إال ملعـ إلــعث مل يكــن قبــل ذلــك دــي ا ،قــال عمـءان :فكيــة لنـا مبعءفــة ذلــك؟ قــال الءضــا
 :اما املعءفة فوجه ذلك وبيانه انـك تـذكء احلـءوف إذا مل تـءد هبـا ألـو نفسـها ،ذكء ـا فـءدا [فملـغ] أب و ث ج ل
خ و أتتى على آخءها ،فلم جتع اا ألو أنفسها وإذا ألفغ ولعغ منها وجعلتها اسـا و ـفة ملعـ مـا طلبـغ ووجـه مـا
عنيغ كانغ دليلة على معانيها ،داعية إىل املو وف هبا ،أفهمته؟ قال :نعم.
 111ـ يف تفســو علــي بــن إب ـءاهيم ث قــال
ُ ْ ََ ُ ُ
ون قال :خزاعنه يف كاف والنون.
كن فيب

َََ ْ َ ذ
َ َ
َ َْْ َ
َ
ذ
ززماوات واْلرض إىل قولــه تعــاىل:
اَّلي خلززق الس
 :أولززيس ِ
ِ

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
قــال :مــن قــء ســورس الوــافاو يف كــل يــوو لعــة مل يــزل
 1ـ يف كتــاب ثـواب األعمــال ابســناده إىل أيب عبــع
إلفو ا من كل آفة مـعفوعا عنـه كـل بليـة يف احليـوس الـعنيا مءزوقـا يف الـعنيا يف أوسـا مـا يكـون مـن الـءزا ،ومل يوـبه يف
مالــه وولــعه وال بعنــه بســو مــن دــيطان رجــيم ،وال مــن جبــار عنيــع ،وان مــاو يف يومــه أو ليلتــه بع ــه دــهيعا وأماتــه
دهيعا ،وأدخله اجلنة ما الشهعا يف درجة من اجلنة.
 :ومــن قــء ســورس الوــافاو أعطــى مــن األجــء عشــء
 2ـ يف جممــا البيــان أيب بــن كعــل قــال :قــال رســول
وسناو بععد كـل جـ ودـيطان ،وتباعـعو عنـه مـءدس الشـياط  ،وبـءى مـن الشـءك ،ودـهع لـه وافةـاه يـوو الميامـة انـه
كان م منا ابملءسل .
 3ـ يف الكــايف د بــن حي ـ عــن موســى بــن احلســن عــن ســليمان اجلعفــءي قــال :رأيــغ أاب احلســن

يمــول البنــه

َ ُ َ َ ُّ َ ْ َ
َ ذ ذ
َ َْ
ًّ
ات َصفا و تستتمها ،فمءأه فلمـا بلـغ أه ْم أشد خلقا أ ْآ َم ْن خلقنزا
الماسم :قم فلقءأ عنع رأس أخيك والراف ِ

قلى الف  ،فلما سجي ( )1وخءجوا أقبل عليه يعموب بن جعفء ،فمال له :كنا نعهع امليغ إذا نزل به املوو يمءأ
__________________
( )1قال يف الواال :سجيغ امليغ تسجية :إذا معدو عليه ثواب.
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ْ

ْ

َ ُْ
آن اْل َ ِب ِيم فوءو أتمءا ابلوافاو؟ فمـال :اي بـ مل تمـءأ عنـع ( )1مكـءوب مـن مـوو قـط إال عجـل
عنعه يس والقر ِ

راوته.
عبـعه فـالزاجءاو
 ،ومـن و ـة
 4ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم والوافاو ـفا قـال :امل عكـة واألنبيـا
َ
ٌ
زد َر ُّ
ذ َ ُ ْ
واح
زجءا الـذين يزجـءون النـاس فالتاليـاو ذكـءا الـذين يمـءؤن الكتـاب مـن النـاس فهـو قسـم وجوابـه إِن إِلهكزم ل ِ

َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ُّ ْ
َ ْ َ
ذ َ ذ ذ ذ َ ُّ ْ
َ
ذ
ب
الس
ِ
شار ِق إِنا زينا السماء افنيا بِ َِّين ٍة البوا ِك ِ
ماوات واْلر ِض وما بينهما ور الم ِ

قـال :قـال أمـو
 5ـ قـال :ووـعثين أيب ويعمـوب بـن يزيـع عـن ابـن أيب عمـو عـن بعـم أ ـاابنا عـن أيب عبـع
امل من لواو عليه :إن هذه النجوو الذ يف السما معاعن م ل املـعاين الـذ يف األر مءبوطـة كـل بعمـود مـن نـور،

طول ذلك العمود يف السما مسوس ملت وعس سنة.
َ ْ
ْ ُر َ ْ
مار ٍد  :املارد اخلبيا.
 6ـ وقوله
و ِحفظا ِمن ُك شي ٍ
طان ِ
قال :عذاب وا ل أي داعم موجا قع و ل إىل قلوهبم.
 7ـ ويف رواية أيب اجلارود عن أيب جعفء
وــعيا طويــل قــال :فوــعع جربعيــل و ــععو معــه إىل ســا الــعنيا ،وعليهــا ملــك يمــال لــه
 8ـ وفيــه عــن النــن
َ
ْ
ذ
َ َ
اْل َ ْط َف َة فَأ ْتبَ َع ُُ شزها ٌ راق ٌ
زب و تـه سـبعون ألـة
ِ :إال َم ْن خ ِطف
اسعيل ،وهو اول اخلطفـة الـذ قـال
ِ
ِ
ملك غ كـل ملـك سـبعون ألـة ملـك ،فمـال :اي جربعيـل مـن هـذا معـك؟ قـال :د ،قـال وقـع بعـا؟ قـال :نعـم ،ففـتح
الباب فسلمغ عليه وسلم علي واستهفءو له واستهفء ح ،وقال :مءوبا ابألخ الواحل والنن الواحل.
 9ـ يف أ ول الكايف د بن حي عـن د بـن احلسـن عـن النلـء بـن دـعيل عـن عبـع الهفـار اجلـازي عـن أيب عبـع
قــال :إن خلــق املـ من مــن طينــة اجلنــة ،وخلــق الكــافء مــن طينــة النــار ،قــال :وسعتــه يمــول :الطينــاو ث ثــة :طينــة
األنبيا  ،وامل من من تلك الطينة ،إال أن األنبيا هم من فو ا هم األ ل وام فللهم ،
__________________
( )1كذا يف النسخ لكن يف املوعر «عبع» مكان «عنع».
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وامل منون الفء من ط الزب كذلك ال يفءا

بينهم وب ديعتهم ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.

 11ـ يف هن ـ الب ألــة ث لــا ســباانه مــن وــزن األر وســهلها وعــذهبا وســبخها تءبــة ســنها ابملــا و ـ خلوــغ،
والطها ابلبلة و لزبغ (.)1
ْ ُ ُ ذ َ َ َُ ََ
َ
ْ
ُ
ْ
اَّلين ظلموا وأزواجهزم قـال :الـذين لمـوا آل د
 11ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقوله
 :احْشوا ِ

ومهم «وأزواجهم» قال :أدباههم.

ْ
َ ْ ُ ُ ْ
اط اْل َ ِح ِيم يمول :أدعوهم إىل طءيق اجلايم.
 12ـ ويف رواية أيب اجلارود عن أيب جعفء
فاهدوهم إىل َِص ِ
ُ
َ ُ ُ ْ ذُ ْ َ ْ ُ َ
ون قـال :عـن واليـة أمـو املـ من ـلواو
 :وقِفزوهم إِنهزم مسزثل
 13ـ وقـال علـي بـن إبـءاهيم يف قولـه

عليه.

 14ـ يف أماح ديخ الطاعفة ابسناده إىل أنس بن مالك عن النن
علــى جهــنم مل اــز عليــه إال مــن معــه ج ـواز فيــه واليــة علــي بــن أيب طالــل
َ ْ ُُ َ
ون يع عن والية علي بن أيب طالل .
مسثل

قال :إذا كان يوو الميامـة ونوـل الوـءاا
َ ُ ُ
ززوه ْم إ ذن ُه ْ
ززم
 ،وذلــك قولــه تعــاىل :و ِقف
ِ

 15ـ يف اعتمــاداو االماميــة للوــعوا قــال زرارس للوــادا  :مــا تمــول اي ســيعي يف الملــا والمــعر؟ قــال
 :أقول إن تبارك وتعاىل إذا لا العباد يوو الميامة س لهم عما عهع إليهم ومل يسلام عما قلى عليهم.
ـ
مـن االخبـار املتفءقـة وـعيا طويـل ويف آخـءه ث قـال
 16ـ يف عيـون األخبـار يف ابب مـا جـا عـن الءضـا
 :وعـزس ريب إن ليـا أمـ ملوقوفـون يـوو الميامـة ومسـ ولون عـن واليتـه ،وذلـك
ـ واكيا عـن النـن
وقع ذكء عليا
ُ

َ ُ ُ ْ ذُ ْ َ ْ ُ َ
ون .
و ِقفوهم ِإنهم مسثل
قول
 17ـ وفيه أيلا يف ابب ما جا عن الءضا
__________________

من االخبار اوموعة وابسناده

( )1احلزن :ما أللظ من األر  .وسبخها :ما ملح منها .وسـنها ابملـا أي ملسـها .والطهـا مـن قـوام لطـغ احلـو
من البلل .ولزبغ أي التومغ.
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ابلطـ ملطتـه وطينتـه بـه .والبلـة

قال :قال رسول

َ ُ ُ ْ ذُ ْ َ ْ ُُ َ
ون قال :عن والية على
يف قوله تعاىل :وقِفوهم إِنهم مسثل

علي
 18ـ ويف هذا الباب أيلا ابسناده عن ٍّ
البيغ.
 19ـ يف كتـاب اخلوـال عـن أمـو املـ من

قال :قـال النـن

قـال :قـال رسـول

 :أول مـا يسـلل

.
عنـه العبـع عـن وبنـا أهـل

 :ال تـزل قـعو عبـع يـوو الميامـة وـ يسـلل

عن أربا :عن عمءه فيما أفناه ،ودبابه فيما أب ه ،وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفمه وعن وبنا أهل البيغ.
أنه قال يف تفسـو قولـه
 21ـ يف كتاب علل الشءاعا قع روى عن النن
ال ااوز قعما عبع و يسلل عن أربا :عـن دـبابه فيمـا أبـ ه ،وعمـءه فيمـا أفنـاه ،وعـن مالـه مـن أيـن لعـه وفيمـا أنفمـه،
وعن وبنا أهل البيغ.
َ ُ ُ ْ ذُ ْ َ ْ ُُ َ
ون انـه
 :وقِفوهم إِنهزم مسزثل

قــال:
 21ـ يف أ ــول الكــايف علــي بــن إبـءاهيم عــن د بــن عيســى عــن حيـ بــن عمبــة األزدي عــن أيب عبــع
عــن أربــا :دــبابك فيمــا أبليتــه،
كــان فيمــا وعــظ بــه لممــان ابنــه :واعلــم انــك ستســلل ألــعا إذا وقفــغ بـ يــعي
وعمءك فيما أفنيته ،وما لك ا اكتسـبته وفيمـا أنفمتـه ،فتلهـل لـذلك وأعـع لـه جـوااب ،واحلـعيا طويـل أخـذا منـه موضـا
احلاجة.
قـال:
 22ـ أبو علي األدعءي عن د بن عبع اجلبار عن ابن أيب رءان عـن أيب ليلـة عـن جـابء عـن أيب جعفـء
فيمــا محلكــم مــن كتابــه ،فــان مس ـ ول وإنكــم مس ـ ولون ،إن
 :اي معادــء ق ـءا المــءآن اتم ـوا
قــال رســول
مس ول عن تبليغ الءسالة ،وأما أنتم فتسللون عما محلتم من كتاب وسنذ.
 23ـ يف هن الب ألة اتموا يف عباده وب ده فانكم مس ولون و عن البما والبهاعم.
ذُ ْ َ ْ ُُ َ
ون روى أنس بن مالك مءفوعا أهنم مس ولون عما دعوا إليه من البع .
 24ـ يف جمما البيان ِإنهم مسثل
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 25ـ وقيل :عن والية علي بن أيب طالل عن أيب سعيع اخلعري.
أللهــم فكمــا كــان مــن دــلنك اي
 26ـ يف ــذيل األوكــاو يف الــععا بعــع ــلوس اله ـعيء املســنع إىل الوــادا
ادا الوعع اي من ال خيلة امليعاد ،اي من هو كـل يـوو يف دـلن ان أنعمـغ علينـا مبـواالس أولياعـك املسـ ول عنهـا عبـادك،
َ ُ ُ ْ ذُ ْ َ ْ ُُ َ
ُذ َُ ْ َُذ ََْ َ
ذ
ون .
يم وقلغ :وقِفوهم إِنهم مسثل
فانك قلغ وقولك احلق :ثم لتسئلن يومئِ ٍذ ع ِن اه ِع ِ

ُ ذ ُ ْ ُ ُْ ْ َُْ َ َ ْ
ُ َْ َ ْ َ ُ ُ
َ
ني يعـ فـ ا وفـ ا قالوا بل لزم تكونزوا
 29ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم قالوا إِنكم كنتم تأتوننا ع ِن اْل ِم ِ
ُم ْثمن َ
ني .
ِِ

 28ـ يف روضة الكايف علي بن إبءاهيم عن أبيه عن ابن إلبوب عن د بـن إسـااا املـعين عـن أيب جعفـء

قـال:

ُ
َ
زم ر ْز ٌق َم ْعلُ ٌ
زك ل َ ُه ْ
زوآ
ِ
و
س ل رسول
ونمل عنه وعي ا طوي يمول فيه واكيا وال أهل اجلنة وأما قولـه :أ ِ
ِ
َ
ُ َُ ْ ُ َْ ُ َ
زون قـال :فـإهنم ال
 :فوا ِكزُ وهزم مبرم
قال :يعلمه اخلعاو فيلتون به أوليـا قبـل أن يسـللوهم إايه أمـا قولـه

يشتهون دي ا يف اجلنة إال أكءموا به.
 29ـ يف جوامـا اجلـاما :اا ملـعينون أي وزيـون مـن الـعين الـذي هـو اجلـزا أو سوسـون مءبوبـون مـن ذاتـه إذا ساسـه

ويف احلعيا :الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعع املوو.
ْ
َ َ َ
ف ذاطل َع ف َر ُآه ِِف َسوا ِء اْل َ ِح ِيم يمـول يف
 31ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ويف رواية أيب اجلـارود عـن أيب جعفـء
وسط اجلايم.
َ
ُ
َََ ْ
َ َْ ُ َر َ ذ
َ َْ ُ ُ َ ذ َ ذ
ني ِإن هزذا
ني ِإال َم ْوتتنا اْلوى وما َنن بِمعزذ ِد
ث يمولون يف اجلنة :أفما َنن بِمي ِت
 09ـ قال علي بن إبءاهيم
َ

َْ

ْ

ل ُه َو الف ْو ُز ال َعظ ُ
يم .
ِ
قــال :فاــعثين أيب عــن علــي بــن مهـزاير واحلســن بــن إلبــوب عــن النلــء بــن ســويع عــن درســغ عــن أيب بوــو عــن أيب
جعفء لواو عليه قال :إذا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار جي ابملوو فيذبح كالكبش بـ اجلنـة والنـار ،ث

ََ َْ ُ َ ر َ ذ َ َََْ ُْ
َْ ُ ُ َ ذ
زذد َ
ني إ ذن هزذا ل َ ُه َ
اْلوى َ
زو
ع
م
ب
زن
َن
مزا
و
يمال :خلود ف موو أبعا ،فيمول أهل اجلنـة :أفما َنن بِمي ِتني ِإال موتتنا
ِ ِ
ِ
َْ ْ ُ َْ ُ ْ
َ َْ ْ َ ْ ُ َ
ون .
يم ل ِ ِمث ِل هذا فليعم ِل العا ِمل
الفوز الع ِظ
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ُّ

 32ـ يف جمما البيان إ ذن َش َ
ع َر َة ذ
الَّقوآِ اتية روى ان قءيشا ملا سعغ هذه اتية ،قالـغ :مـا نعـءف هـذه الشـجءس،
ِ
قال ابن الزبعءى :الزقوو بك و الرببء التمء والزبع ،ويف رواية بلهة اليمن ،فمال أبـو جهـل جلاريتـه :اي جاريـة زقمينـا ( )1فاتتـه
اجلارية بتمء وزبع ،فمال أل ـاابه :تزقمـوا هبـذا الـذي خيـوفكم بـه د فيـزعم أن النـار تنبـغ الشـجء ،والنـار ـءا الشـجء،
ذ َ َْ
َْ ذ
لظالم َ
ني .
فلنزل سباانه إِنا جعلناها فِتنة ل ِ ِ ِ

 33ـ وقع روى ان تعاىل اوعهم و ينسوا عذاب النار مـن دـعس اجلـو فيوـءخون إىل مالـك فـياملهم إىل تلـك
الشجءس وفيهم أبو جهـل فيـلكلون منهـا فتهلـى بطـوهنم كهلـى احلمـيم ،فيستسـمون فيسـمون دـءبة مـن املـا احلـار الـذي بلـغ
هنايته يف احلءارس ،فاذا قءبوها من وجوههم دوو وجوههم ،فذلك قوله« :يشوى الوجوه» فـاذا و ـل إىل بطـوهنم ـهء مـا
ْ
ْ َ ُْ ُ ُ
ود وذلك طعامهم ودءاهبم.
يف بطوهنم ( )2كما قال سباانه :يُر َه ُر بِ ُِ ما ِِف ُد ُطونِ ِهم واْلل
ْ

َ

ْ

َ ْ َ َ
َْ
َ َ ذ
أنـه قـال هـو
يث وروى أيلـا عـن أيب عبـع
َتي لهو اْل َ ِد ِ
 34ـ وفيه عنـع قولـه تعـاىل :و ِمن اها ِ من يش ِ
الطعــن يف احلــق واالســتهزا بــه ،ومــا كــان أبــو جهــل وأ ــاابه اي ــون بــه إذ قــال اي معشــء قـءيش :أت أطعمكــم مــن الزقــوو
الذي خيوفكم به اوبكم ث أرسل إىل زبع ومتء ،فمال :هذا هو الزقوو الذي خيوفكم به.

 35ـ يف الكايف ععس من أ اابنا عن أمحع بـن د وسـهل بـن زايد وعلـى بـن إبـءاهيم عـن أبيـه ليعـا عـن ابـن إلبـوب
عـن علـي بـن رائب عـن ضـءيس الكناسـي ،قـال قـال أبـو جعفــء  :إن ت تعـاىل ارا يف املشـءا خلمهـا ليســكنها أروال
الكفار واكلون من زقومها ويشءبون من محيمها ليلهم فاذا طلا الفجء هاجغ إىل واد ابليمن يمال له بءهـوو أدـع وـءا
من نوان العنيا ،كان فيه (فيهما خ ل) يت قون ويتعارفون ،فاذا كان املسا عادوا إىل النار فهم كذلك إىل يوو الميامة.
__________________
( )1أي أطعمينا الزقوو.
( )2هء الشي  :أذابه.
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 36ـ يف تفســو علــي بــن إبـءاهيم ويف روايــة أيب اجلــارود عــن أيب جعفــء

يف قولــه

َ َ َ ْ ُرذَ ُ
ززُ ُه ُ
ززم
 :وجعلنززا َريت

اْلاق َ
ني يمول :احلـق والنبـوس والكتـاب واالميـان يف عمبـه ولـيس كـل مـن يف األر مـن بـ آدو مـن ولـع نـول
ِ
َ
ذ
ْ
َ
َ
ٍّ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ ْ َ ْ َْ َ ْ َ
ك إال َم ْن َسبَ َق َعليُْ ال َق ْوَ مـنهم و َم ْن َ
ْ
آم َ
زن َومزا
يف كتابـه« :و
ِ
ِ
ني وأهل ِ
ني ارن ِ
اْحل ِفيها ِمن ُك زوج ِ
ْ
َ
ذ َ ٌ
ُ
ُ
أيلا َ :رر ذية َم ْن َ َ
وح .
ْحلنا َم َع ن ٍ
َآم َن َم َع ُُ إِال ق ِليل وقال

 ،قـال

 37ـ يف كتــاب كمــال الــعين ومتــاو النعمــة ابســناده إىل عبــع احلميــع بــن أيب الــعيلم عــن أيب عبــع الوــادا
 :وبشءهم نول يهود وأمءهم ابتباعه وان يميموا الو ية كل عـاو فينةـءوا فيهـا ،ويكـون عيـعا
وعيا طويل وفيه يمول
اــم كمــا أمــءهم آدو  ،فةهــءو اجلربيــة مــن ولــع وــاو وايفــا فاســتخفي ولــع ســاو مبــا عنــعهم مــن العلــم ،وجــءو علــى
َ :وتَ َر ْكنززا َعلَيْزُ ِف ز ْاخخززر َ
ين يمـول :تءكـغ علـى نـول دولــة
سـاو بعـع نـول العولـة حلـاو وايفـا وهـو قـول
ِ ِ
ِ ِ

بــذلك قــال :وولــع حلــاو الســنع واانــع واحلــبش .وولــع لســاو العــءب والعجــم ،وجــءو علــيهم
اجلبــارين ،ويعــز دا
هودا .
العولة وكانوا يتوارثون الو ية عامل بعع عامل ،و بعا
أ ـاابه مـن االربعمـلس ابب ـا يوـلح للمسـلم يف دينـه ودنيـاه:
 38ـ يف كتـاب اخلوـال فيمـا علـم أمـو املـ من

َ
ْ َ َ ذ َ َ َْ
ْ ْ
ُ
َ ذُ
من خاف مـنكم العمـءب فليمـءأ هـذه اتايوَ :س ٌ
ني ِإنُ ِم ْن ِعبا ِدنزا
ني ِإنا كذلِك َن َِّي ال ُمح ِس ِن
وح ِِف العال ِم
لآ َلَع ن ٍ
ال ْ ُم ْثمن َ
ني .
ِِ

 39ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وعثنا أبو العبـاس قـال :وـعثنا د بـن أمحـع بـن د بـن عيسـى عـن النلـء بـن سـويع
أنــه قــال ليهنـ كم االســم ،قلــغ :ومــا هــو جعلــغ فــعاك قــالَ :وإ ذن م ْ
ززن
عــن ساعــة عــن أيب بوــو عــن أيب جعفــء
ِ ِ
َ

َ

َ

ذ

َ ذ

ْ َ ُ
َ
ْ َ َ
يعتُ ْلبْراه َ
اَّلي ِم ْن َع ُد رو ِه فليهن كم االسم.
يم وقوله
اَّلي ِمن ِشيع ِت ُِ لَع ِ
 :فاستَارُ ِ
ِش ِ ِ ِ ِ
قـال :ليهنـ كم االسـم ،قلـغ :ومـا هـو؟ قـال :الشـيعة ،قلـغ:
 41ـ يف جمما البيان روى أبو بوو عن أيب جعفء
يم وقولـه :فَ ْ
ذ ْ َ
استََارَ ُُ ذاَّلي م ْ
يعتُ َْلبْراه َ
زن
ِ ِ
إن الناس يعووننا بذلك! قال :اما تسـما قـول سـباانهَ :و ِإن ِمن ِش ِ ِ ِ ِ
َ ََ ذ
اَّلي ِم ْن َع ُد رو ِه
ِشيع ِت ُِ لَع ِ
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 41ـ يف تفسو علي بن إبـءاهيم وقـال علـي بـن إبـءاهيم يف قولـه

ْ

ْ

َ َذ ُ َ
زب َسز ِل ٍيم قـال :الملـل
 :إَِ جزاء ربزُ بِقل ٍ

السليم من الشك ،وقع كتبنا خربه يف سورس الشعءا .
قال م لـة هـذا الكتـاب عفـي عنـه :مل يـذكء
وليس فيه أوع سواه وهو أعلم مبا قال.
قوله :قال الملل السليم الذي يلمى

ذ َ ْ ََ َ َ ْ
َ
زب سز ِل ٍيم سـوى
يف الشـعءا عنـع قولـه إِال مزن أَت اهلل بِقل ٍ

 42ـ يف كتاب معاين األخبار ابسـناده إىل ـاحل بـن سـعيع عـن رجـل مـن أ ـاابنا عـن أيب عبـع
له قوله تعاىل :ان سميم فمال :ما كان إبءاهيم سميما وما كذب امنا ع سميما يف دينه مء دا.
 43ـ وقع روى أنه ع بموله :إ ر َسق ٌ
لنبيـه
يم أي سلسمم وكل ميغ سميم وقع قـال
ِ
ِ
أي ستموو.

قـال :قلـغ
 :انـك ميـغ

ُّ ُ َ َ
َََ َْ
عوآِ فقزاَ
 :فنظ َر نظ َرة ِِف اه

يف قولـه
 44ـ يف أ ول الكايف علي بن د رفعه عن أيب عبع
إ ر َسق ٌ
.
 ،فمال :إن سميم ملا حيل ابحلس
يم قال :وسل فءأى ما حيل ابحلس
ِ
ِ
 45ـ ععس من أ اابنا عن أمحع بن د بـن خالـع عـن ع مـان بـن عيسـى عـن ساعـة عـن أيب بوـو قـال أبـو عبـع

َذَُ ْ ُ ذ ُ
كز ْ
زم
 ،ولمــع قــال يوســة :أيتهززا ال ِعززري ِإن

 :التميــة مــن ديــن قلــغ :مــن ديــن ؟ قــال :أي و مــن ديــن
َ ُ َ
ون و ما كانوا سءقوا دي ا ،ولمع قال إبءاهيم :إ ر َسق ٌ
يم و ما كان سميما.
سارق
ِ
ِ
ل ِ
 46ـ يف روضة الكايف علي بن إبءاهيم عن أبيه عن أمحع بن د بن أيب نوـء عـن أابن بـن ع مـان عـن وجـء عـن أيب
ُّ ُ َ َ
َََ َْ
قاَ إ ر َسق ٌ
يم قـال أبـو جعفـء :
 :عاب آاتهم فنظ َر نظ َرة ِِف اهعوآِ ف
قال :قال أبو جعفء
عبع
ِ
ِ
و ما كان سميما وما كذب.
 47ـ احلس بن د األدعءي عن معلى بن د عن الودا عن أابن بن ع مان
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عــن أيب بوــو قــال :قيــل أل جعفــء

وأا عنــعه :ان ســامل بــن أيب وفوــة وأ ــاابه يــءوون عنــك انــك تكلــم علــى

سبع وجها لك منها املخءج؟ فمال :ما يءيع سامل م أيءيع أن أجي ابمل عكة ،و ما جا و هبذا النبيون ،ولمـع قـال
 :إ ر َسق ٌ
يم وما كان سميما وما كذب.
إبءاهيم
ِ
ِ
قال :إن تبـارك وتعـاىل خلـق
 48ـ يف تفسو العيادي عن د بن عءامة الوو يف عمن أخربه عن أيب عبع
رول المعس فلم خيلق خلما أقءب إليه منها ،وليسغ أبكءو خلمه عليه ،فاذا أراد أمءا ألماه إليها فللمـاه إىل النجـوو فجـءو
[به].
 :ان قـع ابتليـغ هبـذا العلـم
 49ـ يف من ال حيلءه الفميه وروى عن عبع امللك بن أع قال :قلـغ أليب عبـع
فلريع احلاجة فاذا نةءو إىل الطالا ورأيغ طالا الشء جلسغ ومل أذهل فيها ،وإذا رأيغ طالا اخلـو ذهبـغ يف احلاجـة؟
فمال ح :تملى؟ قلغ :نعم ،قال :أوءا كتبك.
 51ـ يف كتـاب جعفـء بـن د العوريسـذ ابسـناده إىل ابـن مسـعود عـن النـن
وأذا ذكء أ اايب فلمسكوا وإذا ذكء النجوو فلمسكوا.

أنـه قـال :إذا ذكـء المـعر فلمسـكوا،

وعيا طويل وفيه قـال لـه السـاعل :فمـا تمـول يف علـم
 51ـ يف كتاب االوتجاج للطربسي عن أيب عبع
النجوو؟ قال :هو علم قلغ منافعه وك ءو ملاره ،ألنه ال يعفا به املمعور وال يتمى بـه احملـذور ،إن خـرب املـنجم ابلـب مل
ينجه التاءز من الملا  ،وإن خرب هـو خبـو مل يسـتطا تعجيلـه ،وان وـعث بـه سـو مل ميكنـه ـءفه ،واملـنجم يلـاد يف
علمه بزعمه أنه يءد قلا عن خلمه.
دهمــان مـن دهــاق الفــءس فمــال لـه بعــع التهنيــة :اي أمــو
 52ـ عــن سـعيع بــن جبــو قــال :اسـتمبل أمــو املـ من
املـ ـ من تناوس ــغ النج ــوو الطالع ــاو ،وتناوس ــغ الس ــعود ابلنا ــوس ،وإذا ك ــان م ــل ه ــذا الي ــوو وج ــل عل ــى احلك ــيم
االختفا  ،ويومك هذا يوو عل قع انملل فيه كوكبان ،وانمعل من بءجـك النـوان ،ولـيس احلـءب لـك مبكـان ،قـال أمـو
امل من

لواو

عليه :وحيك اي دهمان املنبل ابت ر ،احملذر
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من األقعار ،ما قوة اول امليـزان وقوـة ـاول السـءطان؟ وكـم املطـالا مـن األسـع والسـاعاو يف احملءكـاو ،وكـم بـ
السءاري والذراري؟ قال :سلنةء أومى بيعه إىل كمه وأخءج منه أسطءالاب ينةء فيه فتبسم ـلواو عليـه وقـال :أتـعري
ما وعث الباروة؟ وقا بيغ ابلو  ،وانفـءج بـءج مـاج وسـمط سـور سـءنعيل ،واهنـزو بطءيـق الـءوو أبرمنيـة ،وفمـع داين
اليهــود اببلــة ،وهــاج النمــل بـوادي النمــل وهلــك ملــك افءيميــة أكنــغ عاملــا هبــذا؟ قــال :ال اي أمــو املـ من  ،فمــال :الباروــة
سـعع سـبعون ألـة عـامل ،وولـع يف كـل عـامل سـبعون ألـة عـامل ،والليلـة ميـوو مـ لهم وهـذا مـنهم ـ وأومـى بيـعه إىل سـعع بـن
ـ فةــن امللعــون أنــه يمــول خــذوها فلخــذ
مســععس احلــارثي لعنــه وكــان جاسوســا للخـوارج يف عســكء أمــو املـ من
 :أمل أروك مــن عـ التوفيــق؟ قــال :بلــى اي أمــو املـ من ،
بنفســه فمــاو ،فخــء الــعهمان ســاجعا ،فمــال أمــو املـ من
فمال :أا و اون ال دءقيون وال ألءبيون ،نحن اد ة المطل وأع و الفلك ،اما قولـك انمـعل مـن بءجـك النـوان ،فكـان
الواجل ان كم به ح ال علي اما نوره وضياؤه فعنعي ،واما وءيمه وابه فذاهل عـ  ،وهـذه مسـ لة عميمـة اوسـبها ان
كنغ واسبا.
ملا أراد املسو إىل اخلوارج قال لـه بعـم أ ـاابه :ان سـءو يف هـذا الوقـغ خشـيغ ان ال تةفـء
 53ـ وروى أنه
 :أتـزعم أنـك ـعى إىل السـاعة الـذ مـن سـار فيهـا ـءف عنـه السـو  ،وختـوف
مبءادك مـن طءيـق علـم النجـوو؟ فمـال
الســاعة الــذ مــن ســار فيهــا وــاا بــه اللــء ،فمــن ــعقك هبــذا فمــع كــذب المــءآن ،واســته عــن االســتعانة ابت يف نيــل
احملبوب ودفا املكءوه ،وينبهـي يف قولـك للعامـل أبمـءك أن يوليـك احلمـع دون ربـه ،ألنـك بزعمـك أنـغ هعيتـه إىل السـاعة
الذ ال فيها النفا وأمن اللء ،أيها الناس إايكم وتعلم النجـوو إال مـا يهتـعى بـه يف بـء أو حبـء ،فاهنـا تـععوا إىل الكهانـة،
املنجم كالكاهن والكاهن كالساوء والساوء كالكافء والكافء يف النار ،سووا على اسم
 54ـ يف هن الب ألة قال  :أيها الناس إايكم وتعلم النجوو إال ما يهتعى
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وعونه.

به يف بء أو حبء ،فاهنا تععو إىل الكهانة واملنجم كالكاهن والكاهن كالساوء والساوء كالكافء والكافء يف النار.
 55ـ يف الكايف علي بن د بن عبع عن أمحع بن د عن ألو واوـع عـن علـي بـن أسـباا إىل قولـه وهبـذا االسـناد
قـال :كـان بيـين وبـ رجـل قسـمة أر وكـان الءجـل ـاول رـوو
عن علي بن أسباا عمن رواه عـن أيب عبـع
فكان يتوخى سـاعة السـعود فيخـءج فيهـا وأخـءج أا يف سـاعة الناـوس فاقتسـمنا فخـءج ح خـو المسـم  ،فلـءب الءجـل
يـعه اليمـ علــى اليســءى ث قــال :مـا رأيــغ كــاليوو قــط ،قلــغ :ويــل االخـء مــا ذاك؟ قــال :إين ــاول رــوو أخءجتــك يف
سـاعة الناـوس وخءجـغ أا يف ســاعة السـعود ،ث قسـمنا فخــءج لـك خـو المسـم ؟ فملــغ :أت أوـعثك حبـعيا وــعثين
 :مـن سـءه أن يـعفا عنـه نحـس يومـه فليفتـتح يومـه بوـعقة يـذهل هبـا عنـه نحـس يومـه
به أيب قال :قال رسول
ومــن أوــل أن يــذهل عنــه نحــس ليلتــه فليفتــتح ليلتــه بوــعقة تــعفا عنــه نحــس ليلتــه ،فملــغ :وإن افتتاــغ خءوجــي
بوعقة فهذا خو لك من علم النجوو.
 56ـ يف روضـة الكـايف أمحـع بـن د وعلـي بـن د ليعـا عـن علـي بـن احلسـن التيمـي عـن د بـن اخلطـاب الواسـطي
عــن يــونس بــن عبــع الءمحــان عــن أمحــع بــن عمــء احللــن عــن محــاد األزدي عــن هشــاو اخلفــاف قــال :قــال ح أبــو عبــع
 :كيــة بوــءك ابلنجــوو؟ قــال :قلــغ :مــا خلفــغ ابلع ـءاا أبوــء ابلنجــوو م ـ فمــال :كيــة دوران الفلــك عنــعكم؟
قــال :فلخــذو قلنســو عــن رأســى فلدر ــا قــال :فمــال :فــان كــان األمــء علــى مــا تمــول فيمــا ابل بنــاو نعــش واجلــعي
والفءقــعين ال يــءون يــعورون يومــا مــن الــعهء يف المبلــة؟ قــال :قلــغ :و هــذا دــي ال أعءفــه وال سعتــه أوــعا مــن أهــل
احلســاب يــذكءه ،فمــال ح :كــم الســكينة مــن الزهــءس جــز ا يف ضــوعها؟ قــال :قلــغ :هــذا و رــم مــا سعــغ بــه وال سعــغ
أوعا من الناس يذكءه ،فمال :سباان فلسمطتم رما أبسءه فعلى ما سبون؟ ث قال :فكم الزهءس مـن الممـء جـز ا يف
 ،قـال :فكـم الممـء جـز ا مــن الشـمس يف ضـوعها؟ قـال :قلـغ :مــا
ضـو ه؟ قـال :فملـغ :هـذا دـي ال يعلمــه إال
أعءف هذا ،قال :عقغ ،ث قال :ما ابل العسكءين
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يلتميـان يف هـذا واســل ويف هـذا واســل فياسـل هـذا لوــاوبه ابلةفـء وحيســل هـذا لوـاوبه ابلةفــء ث يلتميـان فيهــزو
أوعمها اتخء ،فلين كانغ الناوس؟ ( )1قال :فملغ :ال و ما أعلم ذلك قال :فمال :ـعقغ إن أ ـل احلسـاب وـق
ولكن ال يعلم ذلك إال من علم مواليع اخللق كلهم.
 57ـ ععس من أ اابنا عن أمحع بن د بن خالع عن ابن فلال عن احلسن بن أسباا عن عبع بـن سـيابة قـال:
 :جعلغ لك الفعا الناس يمولون :إن النجوو ال حيل النةء فيها وهي تعجبـين؟ فـان كانـغ تلـء
قلغ أليب عبع
بعيين ف واجة ح يف دي يلء بعيين ،وان كانغ ال تلـء بـعيين فـو ان ألدـتهيها وقـع أدـتهى النةـء فيهـا؟ فمـال:
ليس كما يمولـون ال تلـء بـعينك ،ث قـال :انكـم تنةـءون يف دـي منهـا ك ـوه ال يـعرك وقليلـه ال ينتفـا بـه ،سـبون علـى
طــالا الممــء ث قــال :أتــعري كــم بـ املشــرتى والزهــءس مــن دقيمــة؟ قلــغ :ال و  ،قــال :أفتــعري كــم بـ الزهــءس وبـ الممــء
من دقيمة؟ قلغ :ال قـال :أفتـعري كـم بـ الشـمس وبـ السـنبلة مـن دقيمـة؟ قلـغ :ال و مـا سعتـه مـن املنجمـ قـط،
قال :قال :أفتعري كم ب السكينة ( )2وب اللول احملفو من دقيمة؟ قلغ :ال و ما سعته من منجم قط قال :مـا بـ
كل واوع منها ( )3إىل اوبه ستون أو تسعون دقيمة دك عبع الءمحـان ث قـال :اي عبـع الءمحـان هـذا وسـاب إذا وسـبه
الءجل ووقا عليه عءف ععد الموبة الذ وسط االلة ،وععد ما عن ميينها وعـعد مـا عـن يسـارها وعـعد مـا خلفهـا وعـعد
ما امامها و ال خيفي عليه من قول االلة واوعس.
 58ـ د بن حي عن سلمة بن اخلطاب وععس من أ اابنا عن سهل بن زايد
__________________
( )1هذا هو الةاهء املوافق للموعر لكن يف بعم النسخ «فلين كانغ النجوو ».ث إن اولسي (ره) قال :هذا بيان خلطـل املنجمـ فـان كـل مـنجم
حيكم ملن يءيع فءه ابلةفء ،ويزعم ان السعع الذي رآه يتعلق به وهذا الععو اواطتهم ابرتباا النجوو ابالدخاة.
( )2ويف بعم النسخ «السنبلة» بعل «السكينة» لكن املختار هو األنسل بموله «ما سعته من منعجم قط» كما قال اولسي (ره)
( )3ويف بعم النسخ كما يف املوعر «منهما» فوجا على األخوت فمط.
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ليعا عن علي بـن وسـان عـن علـي بـن عطيـة الـزايو عـن معلـى بـن خنـيس قـال :سـللغ أاب ـ عبـع

عـن النجـوو

بعـا املشـرتى إىل األر يف ـورس رجـل فلخـذ رجـ مـن العجـم فعلمـه النجـوو وـ
أهى وق؟ فمال :نعم ،إن
ن أنه قع بلغ ث قال له انةء اين املشرتى؟ فمال :ما أراه يف الفلك وما أدرى أين هو ،قـال :فناـاه فلخـذ بيـع رجـل مـن
اانع فعلمه و ن أنه قع بلغ ،وقال :انةء املشرتى أيـن هـو؟ فمـال :ايـن وسـايب ليـعل علـى انـك أنـغ املشـرتى فمـال:
فشهق دهمة فماو وورث علمه أهله فالعلم هناك.
قـال :سـ ل
 59ـ علـي بـن إبـءاهيم عـن أبيـه عـن ابـن أيب عمـو عـن ليـل بـن ـاحل عمـن أخـربه عـن أيب عبـع
عن النجوو؟ فمال :ما يعلمها إال أهل بيغ من العءب وأهل بيغ من اانع.
يف الـءد علـى مـن كـان منكـءا للوـانا زعمـا منـه
 61ـ يف كتـاب االهليلجـة املنمـول عـن أيب عبـع الوـادا
أن األديا كلها تعرك ابحلواس اخلمس ولو كان موجودا ألدرك هبا قال .
قلــغ :أخــربن هــل يعلــم أهــل بـ دك علــم النجــوو؟ قــال :انــك لهافــل مــن علــم أهــل بـ دي ابلنجــوو ،فلــيس أوــع أعلــم
بذلك منهم ،قال :قلغ :أخربن كية وقا علمهم ابلنجوو وهـي ـا ال يـعرك ابحلـواس وال ابلفكـء؟ قـال :وسـاب وضـعه
احلكما وتوارثته الناس فاذا سللغ العامل عن دي قاس الشمس ونةء يف وااا ووال الممء ومـا الطـالا مـن الناـوس يف
الربوج وما الباطن من السعود منها فياسل ف خيطى ابملولود ،فيخـرب بكـل ع مـة فيـه بهـو معاينـة ،قلـغ :وكيـة دخـل
احلساب يف مواليع الناس؟ قال :الن ليا الناس امنا يولعون هبـذه النجـوو فمـن ث ال خيطـل احلسـاب ،إذا علمـغ السـاعة
واليوو والشهء والسنة الذ يولع فيهـا املولـود ،قلـغ[ :لمـع تو ـة علمـا عجيبـا لـيس يف علـم الـعنيا أدا منـه وال أعةـم إن
كــان ومـا كمــا ذكــءو يعــءف بــه املولــود الوــى ومــا فيــه مــن الع مــاو ومنتهــى أجلــه ومــا يوــيبه يف وياتــه ،أو لــيس هــذا
وسااب تولع به ليا أهل العنيا من كان من الناس؟ قال :ال دك فيه قلغ  )1( ]:فتعال ننةء بعمولنا
__________________
( )1ما ب املعمفت امنا هو يف نسخة الباار دون النسخ املوجودس عنعي من الكتاب.
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هـل يســتميم أن يكـون يعلــم النــاس ( )1هـذا مــن بعــم النـاس إذا كــان النـاس يولــعون هبــذه النجـوو ،وإن قلــغ :إن احلكمــا
مــن النــاس هــم الــذين وضــعوا هــذا احلســاب وعلــم جمــاري هــذه النجــوو وعءفــغ نحوســها مــن ســعودها ودنوهــا مــن بعــعها
وبطي ها من سءيعها ومواقعها من السما ومواضعها من غ األر  ،فان منها سـتة طالعـة يف السـما وسـتة ابطنـة ـغ
األر  ،وكذلك النجوو السبعة جتءي علـى وسـاب تلـك النجـوو ،ومـا يمبـل الملـل وال يـعل العمـل أن خملوقـا مـن األر
قـعر علـى الشــمس وـ يعلـم يف أي الــربوج هـي ،وأي بــءوج الممـء وأي بـءوج هــذه الناـوس والسـعود ،ومـ الطـالا ومـ
الباطن ،وهـي معلمـة يف السـما وهـي ـغ األر  ،وال يءاهـا إذا تـوارو بلـو الشـمس إال أن يـزعم أن هـذا احلكـيم رقـى
إىل السما و علم هذا.
ث قلــغ :وهبــه رقــى إىل الســما هــل لــه بــع مــن أن خيــءج ( )2مــا كــل بــءج مــن الــربوج ورــم مــن هــذه النجــوو مــن ويــا
يهءب إىل ويا يطلـا ث يعـود إىل االخـء يفعـل ذلـك كلهـا ،ومنهـا مـا يمطـا السـما يف ث ثـ سـنة ومنهـا مـا يمطعهـا يف
أقــل مــن ذلــك ،وهــل كــان لــه بــع أن اــول يف أقطارهــا وـ يعــءف مطــالا الســعود والناــوس منهــا وتيمنــه ،وهبــه قــعر علــى
ذلـك وـ فـءم منـه كيـة كـان يســتميم لـه مـا يف السـما وـ حيكـم وســاب مـا يف األر وتيمنـه ويعءفـه ويعاينـه كمـا قــع
عاينه يف السـما  ،فمـع علمـغ أن جماريهـا ـغ األر علـى وسـاب جماريهـا يف السـما وأنـه ال يعـءف وسـاهبا ودقايمهـا
إال مبعءفة ما ألاب منها ،ألنه ينبهي أن يعءف أي ساعة من الليل يطلا طالعها ،وأي ساعة من الليل يهيـل ألاعبهـا ،وأنـه
ال يولح للمتعلم أن يكـون واوـعا وـ يوـح احلسـاب وكيـة ميكنـه ذلـك وهـي ـغ األر وهـو علـى هءهـا ،ال يـءى
مــا تهــا إال أن يــزعم أن ذلــك احلكــيم دخــل يف لمــاو األرضـ والباــء فســار مــا النجــوو والشــمس والممــء يف جماريهــا
على وساب ما سار يف السما  ،و عاين ما غ األر منها كما عاين منها ما يف السما .
قال :وهل قلغ لك :أن أوعا رقى إىل السما وقعر على ذلك و أقول أنه
__________________
( )1ويف الباار «وهل يستميم ان يكون لبعم الناس إذا كان  ...اه».
( )2ويف الباار «اءى» بعل «خيءج».
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دخل األر والةلماو وو نةـء النجـوو وجماريهـا؟ قلـغ :فكيـة وقـا هـذا العلـم الـذي زعمـغ أن احلكمـا مـن النـاس
وضـعوه ،وان النــاس كلهــم مولـعون بــه؟ وكيــة عءفـوا ذلــك احلســاب وهــو أقـعو مــنهم؟ قــال :مـا أجــعه يســتميم أن أقــول إن
أوــعا مــن النــاس يعلــم علــم هــذه النجــوو املعلمــة يف الســما بتعلــيم أوــع مــن النــاس ،قلــغ :ال بــع لــك أن تمــول :امنــا علمــه
وكيم عليم أبمء السما واألر ومعبءها قال :إن قلغ هذا فمع أقءرو إباك الذي تزعم ،ألـو أن أعلـم أنـه ال بـع اـذا
احلســاب مــن معلــم وإن قلــغ :إن أوــعا مــن أهــل األر علــم ذلــك مــن ألــو معلــم مــن أهــل األر لمــع أبطلــغ ،إال أن
علم األر ال يكون عنعا إال ابحلواس وال يما علم احلـواس يف علـم النجـوو وهـي معلمـة تهيـل مـءس وتطلـا أخـءى ،جتـءي
ــغ األر كمــا جتــءي يف الســما ومــا زادو احل ـواس علــى أك ــء مــن النةــء إىل طالعهــا إذا طلــا وإىل ألاعبهــا إذا ألــاب:
فلم ـا وســاهبا ودقايمهــا وســعودها ونحوســها وس ـءيعها وبطي هــا ف ـ يمــعر عليــه احل ـواس ،قلــغ :فــلخربن لــو كنــغ متعلمــا
مستو فا اـذا احلسـاب مـن أهـل األر أوـل إليـك أن تستو ـفه وتتعلمـه أو مـن أهـل السـما  ،قـال :مـن أهـل السـما
إذا كانغ النجوو معلمة فيهـا ،ويـا ال يعلمهـا أهـل األر قلـغ :فـافهم ألطـة النةـء وال يهلبنـك ااـوى ألـيس تعلـم أنـه
إذا كان أهل العنيا يولعون هبذه النجوو ،أن النجوو قبل الناس ،فاذا أقءرو بذلك انكسء عليك أن تعلم علمهـا مـن عـامل
منهم إذا كان العامل وهم امنا ولعوا هبا بعـعها ،واهنـا قـبلهم خلمـغ؟ قـال :بلـى ،قلـغ :وكـذلك األر كانـغ قـبلهم أيلـا؟
قال :نعم ،قلغ :ألنه لـو مل يكـن األر خلمـغ ملـا اسـتماو أن يكـون النـاس وال ألـوهم مـن اخللـق عليهـا إال أن يكـون اـا
أجناــة ،إذ مل يكــن اــا مســتمء أتوى إليــه وال ملســعة تءجــا إليهــا ،وكــذلك الفلــك قبــل النجــوو والشــمس والممــء ألنــه لــوال
الفلك مل تعر الربوج ومل تستمل مءس و بط أخءى.
قال :نعم هو كما قلغ فمع أقءرو ابن خالق النجوو الذ يتولع الناس هبا هو خالق السما واألر  ،ألنـه لـو مل يكـن
سا وال ار مل يكن دوران الفلك ،إذ ليس ( )1ينبهي لك أن يعلك عملك على أن الـذي خلـق السـما هـو الـذي خلـق
األر والفلك والعوران
__________________
( )1كذا يف النسخ ولعله سمط من املوضا دي وكلن الوايح «قلغ :أفليس ينبهي لك  ...اه».
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والشمس والممء والنجوو؟ قال :أدهع أن اخلالق واوع ،ولكن لسـغ أدرى كيـة سـمطوا علـى هـذا احلسـاب وـ عءفـوه
وعلى هذا العور والوواب ولو أعءف من احلساب ما عءفغ ألخـربو ابجلهـل ،وكـان أهـون علـي ألـو أن أريـع أن تزيـعين
دءوا.
قلغ :أنب ك من قبل إهليلجتك هذه الذ يف يعك وما تععى من الطل الـذي هـو ـناعتك و ـناعة آابعـك إىل قولـه
ق ــال :ف ــلا أد ــهع أن ال إل ــه إال وو ــعه ال دـ ـءيك ل ــه وان ــه خ ــالق الس ــمامي الماتل ــة وااـ ـواو العادي ــة ولي ــا النب ــغ
واألدــجار ووارثهــا ومنبتهــا وابرئ األجســاد وســاعق ال ـءايل ومســخء الســااب ،وأنــه خــالق األدوا الــذ يهــي ابونســان
كالسماعم الماتلـة الـذ جتـءي يف أعلـاعه وعةامـه مسـتمء األدوا  ،ومـا يوـلاها مـن الـعوا العـارف بتسـك الـءول وجمـءى
الــعو وأقســامه يف العــءوا واتوــاله ابلعوــل واألعلــا والعمــل واجلســع ،وانــه عــارف مبــا يوـلح مــن احلــء والــربد عــامل بكــل
علــو ومــا فيــه ،وانــه هــو الــذي وضــا هــذا النجــوو ووســاهبا والعــامل هبــا ،والــعال علــى نحوســتها وســعودها ،ومــا يكــون مــن
املواليع ،وأن التعبو واوع مل خيتلة متول فيما ب السما واألر وما فيهما (.)1
 61ـ يف روضة الكايف علي بن إبءاهيم عن أبيه عن أمحع بن د عن أيب نوء عن أابن بن ع مـان عـن وجـء عـن أيب

قومــه وعــاب آاــتهم و ـ أدخــل علــى منــءود فخا ــمهم ،فمــال إب ـءاهيمَ :ر ر َ
ِّب
قــال :خــالة إب ـءاهيم
عبــع
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
ذ
ذ
ُْ َُ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ
الش ْمس م َن ال ْ َم ْْشق فَأت بها م َن ال ْ َم َْر َفبُه َ
ُ َ ذ َ َ
زت
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
اَّلي ُي ِي وي ِميت قاَ أنا أح ِي وأ ِميت قاَ ِإبرا ِهيم ف ِإن اهلل يأ ِت بِ
ذ
َ َ ر
َْ ْ َ ذ
َ ََ َ ُ َْ
اه ُ
الظالم َ
 :عـاب آاـتهم َفنَ َظ َر َن ْظ َرة ِف ُّ
عزوآِ فقزاَ ِإ
ني وقـال أبـو جعفـء
اهلل ال يه ِدي القوآ
اَّلي كفر و
ِ
ِِ
ِ
َسق ٌ
إىل
و مـا كـان سـميما ومـا كـذب فلمـا تولـوا عنـه مـعبءين إىل عيـع اـم دخـل إبـءاهيم
يم قال أبو جعفـء
ِ

آاتهم بمعوو
__________________

( )1أقول :ب ما ذكءه امل لة (ره) عنا من وعيا االهليلجة وب ما هو مذكور يف كتـاب حبـار األنـوار اخـت ف ك ـو يف األلفـا والعبـاعء وكـذا يف
التمعمي والتلخو ،وذكء اولسي (ره) بعم ما يتعلق هبا فءاجا ان د غ .ج  3ة  171ـ  181من الطبعة احلعي ة.
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فكسءها إال كبوا ام ووضا المعوو ( )1يف عنمه فءجعوا إىل آاتهم فنةءوا إىل مـا ـنا هبـا فمـالوا :ال و مـا اجـرتى عليهـا
وال كسءها إال الف الذي كان يعيبها ويربأ منها فلم اـعوا لـه قتلـة أعةـم مـن النـار فجمـا لـه احلطـل واسـتجادوه وـ إذا
يف
كــان اليــوو الــذي حيــءا فيــه بــءز لــه منــءود وجنــوده وقــع بـ لــه بنــا لينةــء إليــه كيــة أتخــذه النــار ،ووضــا إبـءاهيم
منجنيـق وقالـغ األر  :اي رب لـيس علــى هـءي أوـع يعبـعك ألــوه حيـءا ابلنـار؟ قـال الــءب :ان دعـاين كفيتـه فــذكء أابن
ان دعا إبءاهيم يوم ذ كـان :اي أوـع اي أوـع اي ـمع اي ـمع اي مـن مل
عن د بن مءوان عمن رواه عن أيب جعفء
ُ
ززوِن
يلــع ومل يولــع ومل يكــن لــه كف ـوا أوــع ث قــال :توكلــغ علــى  ،فمــال الــءب تبــارك وتعــاىل :كفيــغ فمــال للنــار :ك ِ
َو َسزلما َلَع إبْزراه َ
فـاذا
يم وانحـط جربعيـل
بَ ْردا قال :فاضطءبغ أسنان إبـءاهيم مـن الـربد وـ قـال
ِ
ِ
حيعثــه يف النــار قــال منــءود :مــن اختــذ إاــا فليتخــذ م ــل الــه إب ـءاهيم ،قــال :فمــال عةــيم مــن
هــو اــالس مــا إب ـءاهيم
عةمــاعهم :ان عزمــغ علــى النــار ان ال ءقــه ،فلخــذ عنــق مــن النــار نحــوه و ـ أوءقــه ،قــال :فــثمن مــن لــه لــوا ،فخــءج
مهاجءا إىل الشاو هو وسارس ولوا.
قـال:
 62ـ علي بن إبءاهيم عن أبيه عن ابن أيب عمو عن هشاو بن سامل عـن أيب أيـوب اخلـزاز عـن أيب عبـع
إن آزر أاب إبءاهيم لى عليه ( )2كان منجما لنمءود ،وذكء
__________________

وعي ا طوي يذكء فيه والدس إبءاهيم

،و

( )1المعوو :آلة للناغ والنجء.
( )2أقــول :االخبــار العالــة علــى إس ـ و آاب النــن

مــن طــءا الشــيعة مستفيلــة ب ـل مت ـواتءس ،وكــذا يف خوــوة والــع إب ـءاهيم قــع وردو بعــم

رخ وقـال الشـيخ الطربسـي (ره) بعـع نمـل ك مـه:
االخبار وقال الزجاج كما يف جمما البيـان انـه ال خـ ف بـ النسـاب ان اسـم والـع إبـءاهيم
وهذا الذي قاله الزجاج يموى ما قاله أ اابنا ان آزر كان جع إبءاهيم المه أو كان عمه من ويا ح عنـعهم ان آاب النـن ـلواو علـيهم إىل
آدو كلهـم كــانوا مووــعين وألعــغ الطاعفــة علــى ذلــك «انتهــى» فاألخبــار العالــة علـى انــه كــان أابه وميمــة إلمولــة علــى التميــة كمــا قالــه اولســي (ره)
وألوه.
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فيــه يمــول

 :فبينمــا اخوتــه يعملــون يومــا مــن األايو األ ــناو إذ أخــذ إبـءاهيم المــعوو وأخــذ خشــبة فنجــء منهــا ــنما مل

يءوا قط م له ،فمال آزر المه :ان ألرجو أن نويل خوا بربكة ابنك هـذا ،قـال :فبينمـا هـم كـذلك إذا أخـذ إبـءاهيم
المعوو فكسء الونم الذي عمله ،ففز أبوه من ذلك فزعا دـعيعا فمـال لـه أي دـي عملـغ فمـال لـه إبـءاهيم  :ومـا
توــنعون بــه؟ فمــال آزر :نعبــعه ،فمــال لــه إبـءاهيم  :أتعبــعون مــا تناتــون فمــال آزر :هــذا الــذي يكــون ذهــاب ملكنــا
على يعيه.
 63ـ علي بن إبءاهيم عن أبيه وععس من أ اابنا عن سهل بن زايد ليعا عن احلسن ابن إلبـوب عـن إبـءاهيم بـن أيب
يمـول :إن إبـءاهيم كـان مولـعه بكـوثى راب ( )1وكـان أبـوه مـن أهلهـا وكانـغ أمـه
زايد الكءخي قال :سعـغ أاب عبـع
وأو لوا ( )2لى عليهما سارس وورقـة ـ ويف نسـخة رقيمـة ـ أختـ ومهـا ابنتـان ل وـ وكـان ال وـ نبيـا منـذرا ومل يكـن
اخللق عليها وـ هـعاه تبـارك وتعـاىل إىل دينـه
يف دبيبته ( )3على الفطءس الذ فطء
رسوال ،وكان إبءاهيم
واجتبـاه ،وانـه تـزوج سـارس ابنـة الوـ ( )4وهـي ابنـة خالتــه ،وكانـغ سـارس ـاوبة مادـية ك ـوس وأر واسـعة ووـال وســنة،
ليا ما كانغ متلكه ،فماو فيه وأ لاه و
وكانغ قع ملكغ إبءاهيم
__________________
وقـال الفـووزآابدي :كـوثى ـ كطـو ـ :موضـا ابلعـءاا .وقـال احلمـوي كـوثى ابلعـءاا
( )1قـال اجلـزري :كـوثى :سـءس السـواد وهبـاد ولـع إبـءاهيم
موضعان :كوثى الطءيق وكوثى راب وهبـا مشـهع إبـءاهيم اخلليـل عليهالسـ و ومهـا قءيتـان وبينهمـا تلـول مـن رمـاد يمـال اهنـا رمـاد النـار الـذ أو قـعها منـءود
الوءاقه.
( )2قــال يف وادــية الكــايف :كــذا يف أك ــء النســخ ويف بعــم النســخ «امـءأس إبـءاهيم وامـءأس لــوا» وهــو الوـواب ويف كامــل التـواريخ ان لوطــا كــان ابــن
أخى إبءاهيم

.

( )3أي يف وعاثته.
( )4قال اولسي (ره) :الةاهء انه كان ابنة ابنة ال و فتوهم النساخ التكءار فلسمطوا إوعامها وعلى ما يف النسخ املءاد ابنة االبنـة جمـازا «انتهـى» ث
إن سارس وال و هنا ألو املتمعم وامنا االدرتاك يف االسم واما على نسخة «االمءأس» ف حيتاج إىل التكلة.

416

ك ءو املادية والزر و مل يكن أبر كوثى راب رجل أوسن وـاال منـه ،وان إبـءاهيم

ملـا كسـء أ ـناو منـءود أمـء بـه

يف النـار لتاءقـه ث اعتزلوهـا
منءود فلوثق وعمـل لـه وـوا و ( )1لـا لـه فيـه احلطـل وأاـل فيـه النـار ،ث قـذف إبـءاهيم
سـليما مطلمـا مـن و قـه فـلخرب منـءود خـربه فـلمءهم ان ينفـوا
و ععو النار ،ث أدءفوا على احلو فاذا هـم إببـءاهيم
عنع ذلك فمال ان أخذ مادـيذ ومـاح فـان
إبءاهيم من ب ده وان مينعوه من اخلءوج مباديته وماله فااجهم إبءاهيم
ومــي علــيكم ان تــءدوا علــى مــا ذهــل مــن عمــءى يف ب دكــم ،واختوــموا إىل قاضــى منــءود فملــى علــى إبـءاهيم ان يســلم
مـا ذهـل مـن عمـءه يف ب دهـم.
إليهم ليـا مـا أ ـاب يف ب دهـم وقلـى علـى أ ـااب منـءود ان يـءدوا إىل إبـءاهيم
فــلخرب ذلــك منــءود فــلمءهم ان خيلـوا ســبيله وســبيل مادــيته ومالــه وأن خيءجــوه ،وقــال :انــه ان بمــي يف ب دكــم أفســع ديــنكم
مـن ب دهـم إىل الشـاو ،فخـءج إبـءاهيم ومعـه لـوا ال يفارقـه وسـارس وقـال
وأضء آباتكم فلخءجوا إبءاهيم ولوطا معـه
ر

َر َ َْ
ٌ
مباديته وماله وعمل بـو وجعـل فيـه سـارس
ين يع بيغ املمعس فتامل إبءاهيم
امِ :إ َا ِهب إىل رِّب سيه ِد ِ
ودــع عليهــا االألـ ا ألــوس منــه عليهــا ،وملــى وـ خــءج مــن ســلطان منــءود و ــار إىل ســلطان رجــل مــن المــبط يمــال لــه
عءارس فمء بعادء ( )2له فاعرتضه العادء ليعشء مـا معـه ،فلمـا انتهـى إىل العادـء ومعـه التـابوو قـال العادـء وبـءاهيم :افـتح

هذا التابوو و نعشء ما فيه ،فمال له إبءاهيم قل ما د غ فيه مـن ذهـل أو فلـة وـ نعطـى عشـءس وال تفتاـه ،قـال:
فــل العادــء إال فتاــه قــال :وأللــل إبـءاهيم علــى فتاــه ،فلمــا بــعو لــه ســارس وكانــغ مو ــوفة ابحلســن واجلمــال قــال لــه
العادــء :مــا هــذه امل ـءأس منــك؟ قــال إب ـءاهيم :هــي وــءمذ وابنــة خــالذ فمــال لــه العادــء فمــا دعــاك إىل أن خبيتهــا يف هــذا
التــابوو؟ فمــال إب ـءاهيم  :الهــوس عليهــا ان يءاهــا أوــع ،فمــال لــه العادــء :لســغ أدعــك تــربل وـ أعلــم امللــك وااــا
ووالك ،قال :فبعا رسوال إىل امللك فلعلمه ،فبعا امللك رسوال من قبله
__________________
( )1احلو :دبه احلةوس.
( )2أي ملتزو أخذ العشء.
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ليلتوه ابلتابوو ،فـلتوا ليـذهبوا بـه فمـال اـم إبـءاهيم

 :ان لسـغ أفـارا التـابوو وـ تفـارا رووـي جسـعي ،فـلخربوا

امللك بذلك فلرسلوا امللك ان امحلوه والتابوو معه ،فاملوا إبءاهيم والتابوو وليا ما كان معه وـ أدخـل علـى امللـك،
فمــال لــه امللــك :افــتح التــابوو فمــال لــه إبـءاهيم :أيهــا امللــك إن فيــه وــءمذ وبنــغ خــالذ وأا مفتــع فتاــه جبميــا مــا معــى،
قــال :فهلــل امللــك إب ـءاهيم علــى فتاــه فمــا رأى ســارس مل ميلــك ولمــه ســفهه ان مــع يــعه إليهــا ،فــلعء إب ـءاهيم
بوجهه عنها وعن امللك ألوس منه وقال :أللهم اوبس يعه عن وءمذ وابنة خالذ فلم تول يعه إليهـا ومل تءجـا اليـه ،فمـال
لــه امللــك :إن إالــك هــو الــذي فعــل يب هــذا؟ فمــال لــه :نعــم إن إاــى أليــور يكــءه احلـءاو ،وهــو الــذي وــال بينــك وبـ مــا
أردو من احلءاو ،فمال له امللك :فاد إاك يءد علي يعي فان أجابك فلم أعـء اـا ،فمـال إبـءاهيم  :إليـه رد عليـه
عليــه يــعه ،فلقبــل امللــك نحوهــا ببوــءه ث عــاد بيــعه نحوهــا فــلعء إب ـءاهيم عنــه
يــعه ليكــة عــن وــءمذ قــال فــءد
بوجهه ألوس منه وقال :أللهم اوبس يعه عنهـا ،قـال :فيبسـغ يـعه ومل توـل إليهـا فمـال امللـك وبـءاهيم :إن إاـك لهيـور و
إنـك لهيــور :فــاد إاــك يــءد علـي يــعي فانــه ان فعــل مل أعــع ،فمــال لــه إبـءاهيم  :أســلله ذلــك علــى أنــك ان عــعو مل
تســلل أن أســلله؟ فمــال لــه امللــك :نعــم ،فمــال إبـءاهيم :أللهــم ان كــان ــادقا فــءد عليــه يــعه ،فءجعــغ إليــه يــعه فلمــا رأى
وهابــه وأكءمــه واتمــاه ،وقــال لــه :قــع أمنــغ مــن أن
ذلــك امللــك مــن الهــوس مــا رأى ورأى اتيــة يف يــعه عةــم إب ـءاهيم
أعــء اــا أو لشــي ــا معــك فــانطلق ويــا دـ غ ولكــن لــك إليــك واجــة ،فمــال لــه إبـءاهيم  :مــا هــي؟ فمــال لــه:
أول أن أتذن ح أن أخعمها قبطية عنـعي ليلـة عاقلـة تكـون اـا خادمـا ،قـال :فـلذن لـه إبـءاهيم فـععا هبـا فوهبهـا لسـارس
جبميــا مــا معــه وخــءج امللــك معــه ميشــى خلــة إبـءاهيم إعةامــا وبـءاهيم
وهــي هــاجء أو اسعيــل  ،فســار إبـءاهيم
وهيبة له.
إىل إبـءاهيم :أن قـة وال متـش قــعاو اجلبـار املتسـلط وميشـى هـو خلفــك ،ولكـن اجعلـه أمامـك وامــش
فـلووى
وقــال للملــك :امــم فــان
خلفــه وعةمــه وهبــه فانــه مســلط وال بــع مــن إمــءس يف األر بــءس أو فــاجءس ،فوقــة إبـءاهيم
ااى أووى إىل
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الساعة أن أعةمك وأهابـك وان أقـعمك امـامى وأمشـى خلفـك إجـ ال لـك ،فمـال لـه امللـك أووـى إليـك هبـذا؟ فمـال لـه
إبءاهيم :نعم ،قال له امللك :أدهع أن إاك لءفيق وليم كءمي وانك تءألبين يف دينك ،وودعه امللك فسار إبءاهيم وـ نـزل
ملــا أبطــى عليــه الولــع قــال لســارس :لــو دـ غ لبعتيــين
أبعلــى الشــاماو وخلفــك لوطــا يف ادن الشــاماو ث إن إب ـءاهيم
هاجء من سارس فولعو اسعيل .
هاجء لعل أن يءزقنا منها ولعا فيكون لنا خلفا ،فابتا إبءاهيم
وقــع ســلله رجــل عمــا ادــتبه عليــه مــن
وــعيا طويــل يمــول فيــه
 64ـ يف كتــاب التوويــع عـن أمــو املـ من
أتويلــه ألــو تنزيلــه ،وال يشــبه كـ و البشــء وســلنب ك بطــءف منــه
اتايو :وقــع أعلمتــك أن رب دــي مــن كتــاب
ر
َر َ َْ
ٌ
ين فذهابــه إىل ربــه بوجهــه إليــه عبــادس
فتكتفــي إنشــا  ،مــن ذلــك قــول إب ـءاهيم
 :إِ َا ِهززب إىل رِّب سززيه ِد ِ
 ،أت تءى أن أتويله ألو تنزيله؟.
واجتهادا وقءبة إىل
 :كــم كــان
 65ـ يف جممـا البيــان وروى العيادــي ابســناده عـن يزيــع بــن معاويـة العجلــي قــال :قلـغ أليب عبــع
وب ـ بشــارته إبســااا؟ قــال :كــان ب ـ البشــارت عــس ســن ( )1قــال ســباانه:
ب ـ بشــارس إب ـءاهيم إبساعيــل
ََذ ْ ُ ُ
َ
زيم يعـ إسعيــل وهـي أول بشــارس بشـء هبــا إبـءاهيم يف الولـع ،احلــعيا وسـتمة عليــه بتمامــه
فبْشززناه بَِززلآٍ ح ِلز ٍ

إنشا .
قـال :إن سـارس قالـغ وبـءاهيم
 66ـ يف كتـاب علـل الشـءاعا ابسـناده إىل د بـن الماسـم وألـوه عـن أيب ـ عبـع
اي إبءاهيم قع كربو فلو دعـوو أن يءزقـك ولـعا تمـء عيننـا بـه فـان قـع اختـذك خلـي وهـو جميـل لـععوتك ان دـا ؟
اليـه :ان واهـل لـك أل مـا وليمـا ث أبلـوك ابلطاعـة ح،
قال :فس ل إبءاهيم ربه أن يءزقـه أل مـا عليمـا ،فـلووى
 :فمكـا إبـءاهيم بعـع البشـارس ثـ ث سـن ث جا تـه البشـءى مـن

قال أبو عبـع
منه موضا احلاجة.
 67ـ يف عيون األخبار وعثنا أمحع بن احلسن المطان قال :أخربا أمحع بن
__________________
( )1كذا يف األ ل ويوافمه املوعر أيلا لكن يف نسخة «عسون» بعل «عس».

419

 ،واحلـعيا طويـل أخـذا

د بن سـعيع الكـويف قـال :وـعثنا علـي بـن احلسـن بـن علـي بـن فلـال عـن أبيـه قـال :سـللغ أاب احلسـن علـي بـن موسـى
وعبـع بـن عبـع
 :اا ابن الذبيا ؟ قال :يع إساعيل بن إبءاهيم اخلليـل
عن مع قول النن
الءضا
فلمـا بلــغ معــه السـعي وهــو ل ـما عمــل م ــل
املطلـل ،أمـا إساعيــل فهــو الهـ و احللــيم الــذي بشـء تعــاىل بـه إبـءاهيم
َ
َ َُ ر َ
َ
ْ
ْ
ُْ
َ
َْ َ ر َْ َُ َ َ ُْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
عملـه قاَ يا د ذ
ِن إِ أرى ِِف المناآِ أ أَِبك فانظر ما َا ترى قاَ يا أب ِت افعل ما تثمر ومل يمـل اي أبـغ افعـل مـا

رأيغ ستجعين إنشا من الوابءين احلعيا وستمة على متامه إنشا تعاىل.
إىل د بـن سـنان يف جـواب مسـاعله يف العلـل والعلـة الـذ مـن أجلهـا
 68ـ وفيـه يف ابب ذكـء مـا كتـل بـه الءضـا
يف نفســه أن
قــال هنــاك وب ـءاهيم  :متــن علــى ربــك مــا د ـ غ ،فتم ـ إب ـءاهيم
سيــغ م ـ م ـ أن جربعيــل
اعل مكان ابنه إساعيل كبشا امءه بذحبه فعا له ،فلعطى مناه.
قـال :كـان علـي بـن أيب طالـل ابلكوفـة يف اجلـاما إذ قـاو إليـه
 69ـ يف كتاب اخلوال عن احلسن بن علي
رجـل مـن أهــل الشـاو فســلله عـن مســاعل ،فكـان فيمــا سـلله أخـربن عــن سـتة مل يءكلـوا يف روـم ،فمــال :آدو ووـواه وكـبش
اسعيل احلعيا.
وعيا طويل ما ملك الـءوو وفيـه أن ملـك الـءوو سـلله عـن سـبعة
 71ـ وفيه عن احلسن بن علي بن أيب طالل
مل ختءج مـن روـم فمـال :آدو ووـوا وكـبش إساعيـل واقـة ـاحل وويـة اجلنـة والهـءاب الـذي بع ـه
أديا خلمها
يباا يف ـ األر وإبليس لعنه .
 71ـ يف كتــاب التوويــع وقــع روى مــن طءيــق أيب احلسـ األســعي (ره) يف ذلــك دــي ألءيــل ،وو هــو أنــه روى ان
قال :ما بعا ت بعا كما بعا له يف إساعيل إذ أمء أابه بذحبه ث فعاه بذبح عةيم.
الوادا
وعيا طويـل وفيـه يمـول  :اي فـتح إن ت إرادتـ
 72ـ وابسناده إىل فتح بن يزيع اجلءجاين عن أيب احلسن
ومشــيت  ،ارادس وــتم ،وارادس عــزو ،ينهــى وهــو يشــا ذلــك وامــء وهــو ال يشــا  ،أو مــا رأيــغ أنــه هنــى آدو وزوجتــه عــن أن
اك من الشجءس
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وهو يشا ذلك ،ولو مل يشا اك  ،ولو أك لهلبغ مشيتهما مشية  ،وأمـء إبـءاهيم بـذبح ابنـه إساعيـل

ودـا

 ،قلغ :فءجغ ع فءج عنك.
أن ال يذحبه ،ولو مل يشل أن ال يذحبه لهلبغ مشية إبءاهيم مشية
 73ـ يف أماح ديخ الطاعفة ابسناده إىل سليمان بن يزيع قال :وـعثنا علـي بـن موسـى قـال :وـعثين أيب عـن أبيـه
قال :الذبيح إساعيل .
عن أيب جعفء عن أبيه عن آابعه
اي من فعى إساعيل من الذبح
يـوو عءفـة :اي سـك يـع إبـءاهيم عـن

عن النن
 74ـ يف مه الععواو يف دعا مءوي عن أمو امل من
 75ـ يف كتاب موبال الزاعـء البـن طـاوس يف دعـا احلسـ بـن علـي
ذبح ابنه بعع كرب سنه وفنا عمءه.
 76ـ يف جمما البيان وروى العيادي ابسناده عن بءيع بن معاوية العجلي قال قلـغ أليب عبـع

 :كـم كـان بـ

ســباانه :فَبَ ذ ْ
ْش ُ
ززناه

بشــارس إب ـءاهيم إبساعيــل وب ـ بشــارته إبســااا؟ قــال :كــان ب ـ البشــارت عــس ســن  ،قــال
ُ
َ
زيم يعـ إساعيــل وهــي أول بشـارس بشــء هبــا إبـءاهيم يف الولــع ،وملــا ولـع وبـءاهيم إســااا مــن ســارس وبلــغ
بَِززلآٍ ح ِلز ٍ
إســااا ث ـ ث س ــن  ،أقبــل إساعي ــل إىل إس ــااا وه ــو يف وج ــء إب ـءاهيم فنا ــاه وجل ــس يف جملس ـه ،فبو ــءو ب ــه س ــارس

فمالغ :اي إبءاهيم ينجى ابن هاجء إبين من وجءك والس هو مكانه ال و ال جتاورن هاجء وابنهـا أبـعا فناهمـا عـ ،
وكــان إب ـءاهيم مكءمــا لســارس ،يعزهــا ويعــءف ومهــا ،وذلــك ألهنــا كانــغ مــن ولــع األنبيــا وبنــغ خالتــه ،فشــق ذلــك علــى
إبـءاهيم واألـتم لفـءاا إساعيـل ،فلمـا كــان يف الليـل أتــى إبـءاهيم آو مـن ربــه فـلراه الــءؤاي يف ذبـح ابنـه إساعيــل مبوسـم مكــة،
فل ــبح إبـءاهيم وزينــا للــءؤاي الــذ رآهــا ،فلمــا ولــء موســم ذلــك العــاو محــل إبـءاهيم هــاجء وإساعيــل يف ذي ـ احلجــة مــن
أر الشــاو فــانطلق هبــا إىل مكــة ليذحبــه يف املوســم ،فبــعأ بمواعــع البيــغ احل ـءاو ،فلمــا رجــا قواعــعه خــءج إىل م ـ واجــا
وقلى نسكه مب  ،ورجـا إىل مكـة فطـاف ابلبيـغ أسـبوعا ث انطلمـا ،فلمـا ـارا يف السـعي قـال إبـءاهيم وساعيـل :يزا
ُد َ ذ
ِن
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ر َ
ْ ْ
َْ َ ر َْ َُ َ
ُ ْ
ََ
زث َم ُر  ،فلمـا فءألـا مـن
زت اف َعزل مزا ت
إِ أرى ِِف المناآِ أ أَِبك يف املوسم عامي هـذا فمـا ذا تـءى؟ قـال :يزا أب ِ
سعيهما انطلق به إبءاهيم إىل م  ،وذلك يوو الناء ،فلما انتهى إىل اجلمءس الوسطى وأضجعه جبنبـه األيسـء وأخـذ الشـفءس
ُ َ ْ َ ذ ْ َ ُّ ْ
َْ
ْ
ليذحبه ،نـودي :أن يا إِبرا ِهيم قزد صزدقت الرؤيزا إىل آخـءه ،وفـعى إساعيـل بكـبش عةـيم فذحبـه وتوـعا بلامـه
على املساك .

أنه س ل عن اول الذبح فمال :هو إساعيل .
 77ـ وعن عبع بن سنان عن أيب عبع
قال :سللته عن اول الذبح ،فمال :إساعيل .
 78ـ وروى عن زايد بن سوقة عن أيب جعفء
 79ـ يف الكايف علي بن د عن سهل بن زايد عن بعم أ اابه أ نـه د بـن إساعيـل قـال :قـال أبـو احلسـن الءضـا
ملهة أطيل من الللن لفعى هبا إساعيل .
 :لو خلق
 :لــو علــم

 81ـ د بــن حيـ عــن أمحــع بــن د عــن د بــن خالــع عــن ســعع بــن ســعع قــال:قــال أبــو احلســن
دي ا أكءو من الللن لفعى به إساعيل ،واحلعي ان طوي ن أخذا منهما موضا احلاجة.
 81ـ يف أ ول الكايف علي بن إبـءاهيم عـن املختـار بـن د اامـعاين ود بـن احلسـن عـن عبـع بـن احلسـن العلـوي
قــال :إن ت إرادتـ ومشــيت ارادس وــتم وارادس عــزو ،ينهــى وهــو
ليعــا عــن الفــتح بــن يزيــع اجلءجــاين عــن أيب احلســن
يشا وامء وهو ال يشا  ،أو ما رأيغ أنه هنى آدو وزوجته أن اكـ مـن الشـجءس ودـا ذلـك ،ولـو مل يشـل ان اكـ ل ـما
أللبغ دهو ما مشية تعاىل ،وأمء إبءاهيم ان يذبح إساق ومل يشـل أن يذحبـه ،ولـو دـا ملـا أللبـغ مشـية إبـءاهيم مشـية
.
 82ـ يف الكايف ععس من أ اابنا عن جعفء بـن إبـءاهيم عـن سـعع بـن سـعع قـال :قـال أبـو احلسـن
خوا من الللن لفعى به إساق واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
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 :لـو علـم

 83ـ يف جمما البيان وقيـل :أن إبـءاهيم رأى يف املنـاو أن يـذبح أبنـه إسـااا ،وقـع كـان وـ بوالعتـه سـارس وأهلـه ،فلمـا
انتهى إىل م رمى اجلمءس هو وأهله ،وأمء سارس فزارو واوتـبس الهـ و ،فـانطلق بـه إىل موضـا اجلمـءس الوسـطى فاستشـاره
يف نفسه فلمءه اله و أن ميلى ملـا أمـءه وسـلما ألمـء  ،فلقبـل دـيخ فمـال :اي إبـءاهيم مـا تءيـع مـن هـذا الهـ و؟ قـال:
أريع أن أذحبه فمال :سباان تءيع ان تذبح أل ما مل يعص طءفة ع قط؟ قال إبـءاهيم :إن أمـءن بـذلك ،قـال:
ربـك ينهــاك عــن ذلــك وامنــا أمــءك هبــذا الشــيطان ،فمــال إبـءاهيم :ال و فلمــا عــزو علــى الــذبح قــال الهـ و :اي أبــغ :اعــء
وجهي ( )1ودع و قي ،فمال :اي ب الو ا ما الذبح و ال ألعها عليك اليوو ،ورفـا رأسـه إىل السـما ث انتاـى عليـه
ابملعيـة ( )2وقلـل جربعيــل املعينـة علـى قفاهــا واجـرت الكــبش مـن قبـل ثبــو ( )3واجـرت الهـ و مـن تـه ،ووضــا الكـبش مكــان
ُ َ ْ َ ذ ْ َ ُّ ْ
َ ذ
ذ َ َ َْ
ْ ْ
ني ِإن
الرؤيا إبسـااا ِإنا كذلِك َن َِّي ال ُمح ِس ِن
اله و ،ونودي من ميسءس مسجع اخلية :يا ِإبْرا ِهيم قد صدقت
َ

ْ

ْ

لء ال ُمب ُ
اْل ُ
هذا ل ُه َو َ
ني قـال :وحلـق إبلـيس أبو الهـ و وـ زارو البيـغ فمـال :مـا دـيخ رأيتـه مبعـ ؟ قالـغ :ذاك بعلـي،
ِ
قال :فو ية رأيتـه ( )4قالـغ :ذاك إبـين قـال :فـان رأيتـه قـع أضـجعه وأخـذ املعيـة [ليذحبـه] قالـغ :كـذبغ ،إبـءاهيم أروـم
َْ
الناس فكية يذبح ابنه؟ قال :فَ َو َر ر ذ
السما ِء َواْل ْر ِض ورب هذه الكعبة قع رأيته كذلك ،قالغ :ومل؟ قـال :زعـم ان

ربه أمءه بذلك ،قالغ :وق لـه أن يطيـا ربـه ،فوقـا يف نفسـها أنـه قـع أمـء يف ابنهـا أبمـء ،فلمـا قلـغ نسـكها أسـءعغ يف
الوادي راجعة إىل م واضعة يعيها على رأسها وهي تمول :اي رب ال ت اخذين
__________________
( )1أي اسرت وجهي.
( )2انتاى يف األمء :جع .ويف الشي  :اعتمع ،لعله تواية «انحى عليه» يمال :أنحى على ف ن ابلسية والسوا :أقبل عليه.
( )3اجرت الشي  :جءه .وثبو ـ كلمو ـ :جبل ب مكة وعءفاو من أعةم جبال مكة.
( )4الو ية ـ كلمو ـ :اخلادو قال اولسي (ره) :وامنا عرب امللعون هكذا جتاه عن انه ابنه ليكون أبعع عن التهمة.

423

مبــا عملــغ أبو إساعيــل ،فلمــا جــا و ســارس وأخــربو اخلــرب قامــغ تنةــء إىل ابنهــا فـءأو إىل أثــء الســك خعدــا يف ولمــه
ففزعغ وادتكغ وكان بعو مءضها الذي هلكغ به رواه العيادي وعلى بن إبءاهيم ابوسناد يف كتابيهما.
 84ـ وفيه اختلة العلمـا يف الـذبيح علـى قـول أوـعمها أنـه إسـااا وروى ذلـك عـن عل ٍّـي  ،والمـول االخـء انـه
إساعيــل وك ـ الم ـول قــع رواه أ ــاابنا عــن أعمتنــا  ،إال أن األ هــء يف الــءواايو أن ـه إساعيــل وقــع ــح عــن النــن
أنه قال :أا ابن الذبيا وال خ ف أنه من ولع إساعيل ،والذبيح اتخء هو عبع أبوه.
 85ـ يف تفســو علــي بــن إب ـءاهيم وقــع اختلف ـوا يف إســااا وإساعيــل وقــع روو العام ـة خ ـربين خمتلف ـ يف إساعيــل
وإسااا.
عـن الـذبيح مـن كـان؟ فمـال :اسعيـل الن تعـاىل ذكـء قوـته يف
 86ـ يف مـن ال حيلـءه الفميـه وسـ ل الوـادا

ََذ ْ ُ ْ َ
زن ذ
الرزاْل َ
حاق نَب ًّيا ِم َ
ني وقـع اختلفـغ الـءواايو يف الـذبيح ،فمنهـا مـا ورد أبنـه اسعيـل،
كتابـه ث قـال :وبْشناه بِ ِإس
ِِ
ِ
ومنهـا مـا ورد أبنـه إسـااا ،وال سـبيل إىل رد االخبـار مـ ـح طءقهــا وكـان الـذبيح إساعيـل لكـن إسـااا ل ـما ولـع بعــع
ذلك مت أن يكون هو الـذي أمـء أبـوه بذحبـه ،وكـان يوـرب ألمـء ويسـلم لـه كوـرب أخيـه وتسـليمه ،فينـال بـذلك درجتـه

يف ال ـواب ،فعلــم ذلــك مــن قلبــه فســماه بـ م عكتــه ذبياــا لتمنيــه لــذلك ،وقــع ذكــءو اســناد ذلــك يف كتــاب النبــوس
أين أراد إبءاهيم أن يذبح ابنه؟ فمال :على اجلمءس وملـا أراد إبـءاهيم أن يـذبح
 .وس ل الوادا
متو ابلوادا
ابنــه قلــل جربعيــل املعيــة واجــرت الكــبش مــن قبــل ثبــو واجــرت اله ـ و مــن تــه ،ووضــا الكــبش مكــان اله ـ و ،ونــودي مــن
ُ َ ْ َ ذ ْ َ ُّ ْ ذ َ َ َ ْ
ُْ ْ
ميسءس مسجع اخلية :أَ ْن يا إبْ
حس ن َ
لء ال ْ ُمب ُ
اْل ُ
ني إ ذن هذا ل َ ُه َو ْ َ
ني .
م
ال
ي
َّ
َن
ك
ل
ذ
ك
ا
ن
إ
يا
ؤ
الر
ت
ق
د
ص
د
ق
يم
ه
را
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ

 87ـ يف الكايف علي بن إبءاهيم عن أبيه ود بن حي عن أمحع بن د واحلس بن د عن عبعويه ابـن عـامء ليعـا
يـذكء ان أنـه ل ـما
عن أمحع بن د بن أيب نوء عن أابن ابن ع مان عن أيب بوو أنـه سـا أاب جعفـء وأاب عبـع
وبءاهيم  :تءو من املا فسميغ الرتوية ،ث أتى م
كان يوو الرتوية قال جربعيل
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فلابته هبا ،ث ألعا بـه إىل عءفـاو فلـءب خبـا بنمـءس ( )1دون عءفـة فبـ مسـجعا أبوجـار بـيم .وكـان يعـءف أثـء مسـجع
إبءاهيم و أدخـل يف هـذا املسـجع الـذي بنمـءس ويـا يوـلي االمـاو يـوو عءفـة فوـلى هبـا الةهـء والعوـء ،ث عمـع بـه إىل
عءفاو فمال :هذه عءفاو فـاعءف هبـا مناسـكك واعـرتف بـذنبك فسـمى عءفـاو ،ث أفـا إىل املزدلفـة فسـميغ املزدلفـة
ألنــه ازدلــة إليهــا ،ث قــاو علــى املشــعء احلـءاو فــلمءه أن يــذبح ابنــه ،وقــع راى فيــه اعلــه وخ عمــه ،وأنــس مــا كــان اليــه،
فلم ــا أ ــبح أف ــا م ــن املش ــعء إىل م ـ  ،فم ــال الم ــه :زوري البي ــغ أن ــغ واوت ــبس اله ـ و ،فم ــال :اي ب ـ ه ــاو احلم ــار
والس ــك وـ ـ أق ــءب المـ ـءابن ،فم ــال أابن فمل ــغ أليب بو ــو :م ــا أراد ابحلم ــار والس ــك ؟ ق ــال أراد أن يذحب ــه ث حيمل ــه
فيجهــزه ويعفنــه ،قــال :فجــا الهـ و ابحلمــار والســك فمــال :اي أبــغ أيــن المـءابن؟ قــال :ربــك يعلــم ان هــو ،اي بـ أنــغ
َ ََ ْ
ْ
اف َع ْل ما تُ ْث َم ُر َستَع ُ
اهلل م َن ذ
ُ
الرزابر َ
َ
ين
شاء
ن
إ
د
ت
ِ
و هو ،إن قع أمءن بـذحبك فـانةء مـاذا تـءى؟ قاَ يا أب ِ
ِ ِ ِ
ِِ

قال :فلما عزو على الذبح قال :اي أبغ عء وجهي ودعس و قـي قـال :اي بـ الـو ا مـا الـذبح؟ و ال ألعهمـا عليـك
اليـوو ،قــال :أبـو جعفــء  :فطــءل لـه قءطــان احلمــار ( )2ث أضـجعه عليــه وأخــذ املعيـة فوضــعها علــى ولمـه ،قــال :فلقبــل
ديخ فمال :ما تءيع من هذا اله و؟ قال :أريع أن أذحبه ،فمال :سباان ألـ و مل يعـص طءفـة عـ تذحبـه؟! فمـال:
نعــم إن قــع أمــءن بذحبــه ،فمــال :بــل ربــك ينهــاك عــن ذحبــه وإمنــا أمــءك هبــذا الشــيطان يف منامــك ،قــال :ويلــك الكـ و
الذي سعغ هو الذي بلغ يب ما تءى ال و ال أكلمك ،ث عزو على الـذبح ،فمـال الشـيخ :اي إبـءاهيم انـك امـاو يمتـعى
يم ــول:
ب ــك وان ذحب ــغ ول ــعك ذب ــح الن ــاس أوالده ــم فمهـ ـ  ،ف ــل ان يكلم ــه ،ق ــال أب ــو بو ــو :سع ــغ أاب جعف ــء
فلضجعه عنع اجلمءس الوسطى ث أخذ املعية فوضعها على ولمه ،ث رفا رأسه
__________________

( )1النمءس :اجلبل الذي عليه أنواب احلءو بعءفاو عن ميينك إذا خءجغ منها إىل املوقة.
( )2المءطان :الربذعة وهي احللس الذي يلمى غ الءجل للامار وألوه ويمال له ابلفارسية «اپالن».
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إىل الســما ث انتاــى عليــه فملبهــا جربعيــل

عــن ولمــه ،فنةــء إب ـءاهيم فــاذا هــي مملوبــة فملبهــا إب ـءاهيم علــى خــعها

ُ َ ْ َ ذ ْ َ ُّ ْ
الرؤيزا واجـرت الهـ و
وقلبها على قفاها ففعل ذلك مءارا ث نـودي مـن ميسـءس مسـجع اخليـة :يا إِبْرا ِهيم قد صدقت

مــن تــه ،وتنــاول جربعيــل الكــبش مــن قلــة ثبــو فوض ـعه تــه ،وخــءج الشــيخ اخلبيــا و ـ حلــق ابلعجــوز و ـ نةــءو إىل
البيــغ والبيــغ يف وســط ال ـوادي ،فمــال :مــا دــيخ رأيتــه مب ـ ؟ فنعــغ نعــغ إب ـءاهيم  ،قالــغ :ذلــك بعل ـي ،قــال :فمــا
و ــية رأيتــه معــه؟ ونعــغ نعتــه قالــغ :ذاك إبــين ،قــال :فــان رأيتــه أضــجعه وأخــذ املعيــة ليذحبــه ،قالــغ :ك ـ مــا رأيــغ
إب ـءاهيم إال أروــم النــاس وكيــة رأيتــه يــذبح ابنــه؟ قــال :ورب الســما واألر ورب هــذه البنيــة لمــع رأيتــه أضــجعه وأخــذ
املعية ليذحبه ،قالغ :مل؟ قال :زعم أن ربه أمءه بذحبه ،قالـغ :فاـق عليـه ان يطيـا ربـه قـال :فلمـا قلـغ مناسـكها فءقـغ
أن يك ــون قــع نــزل يف ابنه ــا د ــي فكــلين أنةــء إليه ــا مســءعة يف ال ـوادي واضــعة ي ــعها عل ــى رأس ــها وهــي تم ــول :رب ال
ت اخذين مبا عملغ أبو إساعيل ،قـال :فلمـا جـا و سـارس فـلخربو اخلـرب قامـغ إىل ابنهـا تنةـء فـاذا أثـء السـك خعودـا
يف ولمه ،ففزعغ وادتكغ وكان بعو مءضها الذي هلكغ فيه.
قـ ـ ــال :أراد أن يذحب ـ ـ ــه يف املوضـ ـ ــا ال ـ ـ ــذي محلـ ـ ــغ أو رس ـ ـ ــول
وذكـ ـ ــء أابن عـ ـ ــن أيب بو ـ ـ ــو عـ ـ ــن أيب جعف ـ ـ ــء
عنع اجلمءس الوسطى ،فلم يزل ملءهبم يتوارثون به كـابء عـن كـابء( )1وـ كـان آخـء مـن ار ـل منـه علـي بـن احلسـ
يف دي كان ب ب هادم وب ب امية فار ل فلءب ابلعءين (.)2
أن
 88ـ يف تفســو علــي بــن إب ـءاهيم وــعثين أيب عــن فلــالة بــن أيــوب عــن معاويــة بــن عمــار عــن أيب عبــع
عنــع زوال الشــمس مــن يــوو الرتويــة فمــال :اي إبـءاهيم ارتــو مــن املــا لــك وألهلــك ،ومل يكــن ب ـ
إبـءاهيم أ ه جربعيــل
مكة وعءفاو ما فسميغ الرتوية لذلك ،فذهل به و انتهى به إىل م  ،فولى هبا الةهء والعوء والعشاع
__________________
( )1الكابء :الكبو .والءفيا الشلن ،يمال :توارثوا اوع كابءا عن كابء أي كبوا دءيفا عن كبو دءية.
( )2العءين :الفنا والساوة.
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والفجء و إذا بزألغ الشمس ( )1خءج إىل عءفاو فنزل بنمءس وهي بطن عءنـة ( )2فلمـا زالـغ الشـمس خـءج وقـع األتسـل
فو ــلى الةه ــء والعو ــء أبذان واو ــع وإق ــامت  ،و ــلى يف موض ــا املس ــجع ال ــذي بعءف ــاو ،وق ــع كان ــغ ث أوج ــار ب ــيم
فلدخلغ يف املسجع الذي ب  ،ث ملى به إىل املوقة فمال :اي إبءاهيم اعرتف بـذنبك واعـءف مناسـكك فلـذلك سيـغ
عءفه ،وأقاو به و ألءبغ الشمس ،ث أفا بـه فمـال :اي إبـءاهيم ازدلـة إىل املشـعء احلـءاو فسـميغ املزدلفـة وأتـى املشـعء
احلءاو ،فولى به املهءب والعشا االخءس أبذان واوع وإقامت ث ابو هبا و إذا ـلى هبـا ـلوس الوـبح أراه املوقـة ،ث
و ـ أفــا مــن
أفــا إىل م ـ فــلمءه فءمــى لــءس العمبــة! وعنــعها هــء لــه إبلــيس ث أمــءه ابلــذبح ،وان إب ـءاهيم
عءفاو ابو على املشعء احلءاو وهو قزل ( )3فءأى يف النوو انه يذبح ابنه وقع كان و بوالعته وأهلـه ،فلمـا انتهـى إىل مـ
رمـى لـءس العمبـة هــو وأهلـه ومـءو ســارس إىل البيـغ واوتـبس الهـ و فــانطلق بـه إىل موضـا اجلمــءس الوسـطى ،فاستشـار ابنــه
ر َ

ْ

َر َْ

َ ْ

وقال كمـا وكـى  :يا ُد َ ذ
ِن ِإ أرى ِِف ال َمناآِ أ أَ َِبُ َك فان ُظ ْر ما َا تَرى فمـال الهـ و كمـا وكـى
ََ ْ
ْ
اف َع ْل ما تُ ْث َم ُر َستَع ُ
اهلل م َن ذ
ُ
الرزابر َ
َ
ين وسـلما ألمـء
شاء
ن
إ
د
ت
ِ
امـم ملـا أمـءك بـه يا أب ِ
ِ ِ ِ
ِِ
فمال :اي إبءاهيم مـا تءيـع مـن هـذا الهـ و؟ قـال :أريـع أن أذحبـه .فمـال :سـباان ! تـذبح أل مـا مل يعـص

عنـه:
وأقبـل دـيخ
طءفـة عـ ؟

فمال إبءاهيم :إن أمءن بذلك فمال :ربك ينهاك عن ذلك وامنا أمءك هبذا الشـيطان .فمـال لـه إبـءاهيم :إن الـذي بلهـين
هذا املبلغ هو الذي أمءن به والك و الذي وقا يف أذن ( )4فمال :
__________________
( )1بزألغ الشمس :طلعغ.
( )2عءنة ـ كهمزس ـ :واد حبذا عءفاو ،وقيل :بطن عءنة مسجع عءفة واملسيل كله.
( )3قزل ـ ابللم فالفتح ـ :المءن الذي يمة االماو عنعه ابملزدلفة عن مي االماو وهو املوضا الذي كانغ توقع فيه النوان يف اجلاهلية.
( )4قال يف الباار :قوله :والك و الذي وقا يف اذن لعله معطوف على املو ول املتمعو أي الك و الـذي وقـا يف اذن أمـءن هبـذا فيكـون كالتفسـو
لموله :الذي بلهين هذا املبلغ أو ـ
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ال و ما أمـءك هبـذا الشـيطان ،فمـال إبـءاهيم

 :ال و وال أكلمـك ،ث عـزو علـى الـذبح فمـال :اي إبـءاهيم انـك امـاو

يمتعى بك وانك ان ذحبته ذبح الناس أوالدهم فلم يكلمه ،وأقبل على اله و واستشاره يف الذبح فلمـا أسـلما ليعـا ألمـء
قال اله و :اي أبتاه عء وجهي ودع و قي ،فمال إبءاهيم :اي ب الو ا ما الذبح؟ ال و ال ألعهمـا عليـك اليـوو،
فءمــى لــه بمءطــان احلمــار ث أضــجعه عليــه وأخــذ املعيــة فوضــعها علــى ولمــه ورفــا رأســه إىل الســما  ،ث اجــرت عليــه املعيــة
فملل جربعيل املعية علـى قفاهـا واجـرت الكـبش مـن قبـل ثبـو ،وأ ر الهـ و مـن تـه ووضـا الكـبش مكـان الهـ و ،ونـودي
َْ
ُ َ ْ َ ذ ْ َ ُّ ْ ذ َ َ َ ْ
ُْ ْ
ْ
حس ن َ
لء ال ْ ُمبزنيُ
اْل ُ
ني إ ذن هذا ل َ ُه َو ْ َ
من ميسـءس مسـجع اخليـة :أن يا إِبرا ِهيم قد صدقت الرؤيا إِنا كذلِك َن َِّي الم ِ ِ ِ
ِ
قال :وحلـق إبلـيس أبو الهـ و وـ نةـءو إىل الكعبـة يف وسـط الـوادي حبـذا البيـغ فمـال اـا :مـا دـيخ رأيتـه؟ قالـغ :إن
ذاك بعلي ،قال :فو ية رأيته معه؟ قالغ :ذاك إبين قال :فـان رأيتـه وقـع أضـجعه وأخـذ املعيـة ليذحبـه؟ فمالـغ :كـذبغ
َْ

َ

زو َر ر ذ
إن إبءاهيم أروـم النـاس كيـة يـذبح ابنـه؟ قـال :ف َ
السزما ِء َواْل ْر ِض ورب هـذا البيـغ لمـع رأيتـه أضـجعه وأخـذ
املعية فمالغ :ومل؟ قال :زعم أن ربه أمءه بذلك ،قالغ فاـق لـه أن يطيـا ربـه ،فوقـا يف نفسـها انـه قـع أمـء يف ابنهـا أبمـء،
فلما قلغ مناسكها أسءعغ يف الوادي راجعة إىل م وواضعة يـعها علـى رأسـها ،تمـول :اي رب ال ت اخـذين مبـا عملـغ

أبو إساعيل ،قلغ :فلين أراد أن يذحبه؟ قال :عنع اجلمءس الوسطى.
 89ـ يف جمما البيان وروى أنه قال اذحبين وأا ساجع ال تءى إىل وجهي فعسى أن تءمحين ف تذحب .
فلمـا سـلما بهـو ألـة والو مشـعدس .قـال م لـة هـذا الكتـاب عفـي عنـه:
 91ـ وروى عـن عل ٍّـي وجعفـء بـن د
قع مء يف جمما البيان نم عن العيادي وعلى بن إبءاهيم رواية فيها وسلما ألمء  ،ونملناه أيلا عن علي بن إبءاهيم.
 91ـ يف كتاب االوتجاج للطربسي
__________________

روى عن موسى بن جعفء عن

ـ املءاد ابألول الءب تعاىل وابل اين وجيه ،وحيتمل أن يكون خربا ملبتع إلذوف أي وهو الك و الذي وقا يف اذن.
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أبيه عن آابعه عـن احلسـ بـن علـي

قـال :إن يهـوداي مـن يهـود الشـاو وأوبـارهم قـال ألمـو املـ من

 :فـان هـذا

 :لمــع كــان كــذلك ولمــع أعطــى إب ـءاهيم بعــع اوضــجا
قــع أضــجا ولــعه وتلــه للجبـ ؟ فمــال لــه علـي
إبـءاهيم
على محزس عمه أسع وأسع رسوله وا ء دينه وقـع فـءا
أ يل فلفجا منه فجيعة ،انه وقة
والفعا ود
ب رووه وجسعه ،فلـم بـ عليـه وءقـة ومل يهـم عليـه عـربس ،ومل ينةـء إىل موضـعه مـن قلبـه وقلـوب أهـل بيتـه ،لوضـى
 :ل ــوال أن ــزن ــفية لرتكت ــه و ـ حيش ــء م ــن بط ــون الس ــبا

بو ــربه ويستس ــلم ألم ــءه يف لي ــا الفع ــال وق ــال
وووا ل الطيور ولوال أن يكون سنة بععي لفعلغ ذلك.
َْ
قال م لة هذا الكتاب عفي عنه :قع سبق يف الكايف وتفسو علي بن إبءاهيم نودي من ميسءس مسـجع اخليـة أن
ُ َ ْ َ ذ ْ َ ُّ ْ
اجرت الكبش وتناوله من قبيل ثبو وقلبه.
الرؤيا وان جربعيل
يا ِإبْرا ِهيم قد صدقت

 92ـ يف تفســو علــي بــن إبـءاهيم متوــل آبخــء منــا نملنــاه عنــه قءيبــا اعـ قولــه  :عنــع اجلمــءس الوســطى قــال :ونــزل
الكــبش علــى اجلبــل الــذي عــن ميـ مســجع مـ نــزل مــن الســما  ،وكــان اكــل يف سـواد وميشــى يف سـواد اقــءن ،قلــغ :مــا
كان لونه؟ قال :كان أملح األرب (.)1

مـا كـان لونـه؟ قـال:
قال :سللته عـن كـبش إبـءاهيم
 93ـ يف جمما البيان وعن د بن مسلم عن أيب جعفء
أملح اقءن ،ونـزل مـن السـما علـى اجلبـل األميـن مـن مسـجع مـ جببـال اجلمـءس الوسـطى ،وكـان ميشـى يف سـواد واكـل يف
سواد وينةء يف سواد ويبعء يف سواد ويبول يف سواد.
 94ـ يف عيــون األخبــار وــعثنا عبــع الواوــع بــن د بــن عبــعوس النيشــابوري العطــار بنيشــابور يف دــعبان ســنة اثن ـ
وعس وث مثلس ،قال :وعثنا د بن علي ابن قتيبـة النيشـابوري عـن الفلـل بـن دـاذان قـال :سعـغ الءضـا
لـما أمء تعاىل إبءاهيم أن يذبح مكان ابنه إساعيل الكبش الذي أنزل عليه ،مت
__________________
( )1األملح :الذي خيالط بيا

لونه سواد واألألرب :ما لونه الهربس.
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يمـول:

إب ـءاهيم

أن يكــون قــع ذبــح ابنــه إساعيــل بيــعه وأنــه مل ي ـ مء بــذبح الكــبش مكانــه لوجــا إىل قلبــه مــا يءجــا إىل قلــل

اليــه :اي
الوالــع الــذي يــذبح أعــز ولــعه بيــعه فيســتاق بــذلك أرفــا درجــاو أهــل ال ـواب علــى املوــاعل ،فــلووى
 :اي
 ،فـلووى
إبءاهيم من أول خلمي إليك؟ قال :اي رب ما خلمـغ خلمـا هـو أوـل إىل مـن وبيبـك د
إب ـءاهيم هــو أوــل إليــك أو نفســك؟ قــال :بــل هــو أوــل إىل مــن نفســي ،قــال :فولــعه أوــل إليــك أو ولــعك؟ قــال :بــل
ولعه ،قال :فذبح ولعه لما على يعي أععاعه أوجا لملبـك أو ذبـح ولـعك بيـعك يف طـاعذ؟ قـال :اي رب بـل ذحبـه علـى
ابنـه مـن بعـعه لمـا
سـتمتل احلسـ
أيعي أععاعه أوجا لملن قال :اي إبءاهيم إن طاعفة تزعم اهنـا مـن أمـة د
لـذلك فتوجـا قلبـه وأقبـل يبكـى ،فـلووى
وععواا كما يذبح الكبش ،ويستوجبون بذلك سخطى ،فجز إبءاهيم
تعاىل اليه :اي إبءاهيم قع فعيغ جزعك على ابنك إساعيل لو ذحبته بيعك جبزعك على احلس وقتله ،وأوجبغ لـك أرفـا
َ

ناه بز ْ َ
َْ ُ
زيم وال وـول وال قـوس إال ابت العلـي
َوفززدي ِ ِ
زذب ٍح ع ِظ ٍ

درجـاو أهـل ال ـواب علـى املوـاعل ،وذلـك قـول
العةيم.
 95ـ وعثنا أمحع بن احلسن المطان قال :أخربا أمحع بن د بن سعيع الكويف قال :وعثنا علي بن احلسـن بـن علـي

 :اا ابــن الــذبيا ؟
عــن معـ قــول النــن
بــن فلــال عــن أبيــه قــال :ســللغ أاب احلســن علــي بــن موســى الءضــا
وعبــع بــن عبــع املطلــل ،امــا إساعيــل فهــو الهـ و احللــيم الــذي بشــء
قــال :يعـ إساعيــل بــن إبـءاهيم اخلليــل
َ
َ
َ
ْ
ُ َذ ر
َ
ر َْ َ
فَلَ ذما بَلَ َغ َم َع ُُ ذ
الس ْ َ
زِن ِإ أرى ِِف ال َمنزاآِ أ أَِبُزك
ِع وهو ملا عمل م ل عمله قزاَ يزا د
تعاىل به إبءاهيم
َ
َ
َ ْ
َ
اهلل م َن ذ
َ ُْ ْ
الرزابر َ
اف َع ْل ما تُ ْث َم ُر ومل يمل :اي أبـغ افعـل مـا رأيـغ َستَع ُد إ ْن َ
ين
ت
شاء ُ ِ
فانظر ما َا ترى قاَ يا أب ِ
ِ ِ ِ
ِِ

فلما عزو على ذحبه فعاه تعاىل بذبح عةيم ،بكبش أملح اكـل يف سـواد ويشـءب يف سـواد وينةـء يف سـواد وميشـى يف
سواد ويبول ويبعء يف سواد ،وكان يءتا قبل ذلك يف راي اجلنة أربع عاما وما خءج من روـم أن ـى ،وامنـا قـال تعـاىل
له :كن فكان ليفتعي به إساعيل ،فكل ما يذبح يف م فعية وساعيل إىل يوو الميامة ،فهذا أوع الذبيا  ،إىل قوله
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 :والعلــة الــذ مــن أجلهــا دفــا

الــذبح عــن إساعيــل هــي العلــة الــذ مــن أجلهــا دفــا

الــذبح عــن عبــع ،

واالعمــة ــلواو علــيهم ألع ـ يف ــلبهما ،فبربكــة النــن واالعمــة ــلواو علــيهم دفــا
وهــي كــون النــن
الــذبح عنهمــا ،فلــم جتــء الســنة يف النــاس تمتــل أوالدهــم ،ولــوال ذلــك لوجــل علــى النــاس كــل أضــاى التمــءب إىل تعــاىل
مــن أضــاية فهــو فــعا وساعيــل إىل يــوو الميامــة ،واحلــعيا
ذكــءه يمتــل أوالدهــم ،وكلمــا يتمــءب بــه النــاس إىل
طويل أخذا منه موضا احلاجة.
قـال :كـان علـي بـن أيب طالـل ابلكوفـة يف اجلـاما إذ قـاو إليـه
 96ـ يف كتاب اخلوال عن احلسن بن علي
رجـل مـن أهـل الشــاو فسـلله عـن مسـاعل ،فكــان فيمـا سـلله :أخــربن عـن سـتة مل يءكلـوا يف روــم ،فمـال :آدو ووـوا وكــبش
إساعيل ،احلعيا.
 97ـ يف الكـايف علـي بـن د عـن سـهل بـن زايد عــن بعـم أ ـاابه أ نـه مبامـع بـن إساعيـل قـال :قـال أبـو احلســن
ملهة هي أطيل من الللن لفعى هبا إساعيل .
الءضا  :لو خلق
 98ـ د بــن حيـ عـن أمحــع بـن د عــن د بــن خالـع عــن ســعع بـن ســعع قـال :قــال أبــو احلسـن  :لــو علــم
دي ا أكءو من الللن لفعى به إساعيل.
 99ـ ععس من أ اابنا عن جعفء بن إبءاهيم عن سعع بن سـعع قـال :قـال أبـو احلسـن
من الللن لفعى به إسااا وهذه األواديا ال ث طويل أخذا منها موضا احلاجة.
 111ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم أتععون بع قال :كان ام نم يسمونه بع .

 :لـو علـم

خـوا

مـا املـلمون :يف الفـءا بـ العـرتس واالمـة وـعيا طويـل ويف
 111ـ يف عيـون األخبـار يف ابب ذكـء جملـس الءضـا
أثناعه قـال املـلمون :فهـل عنـعك يف اتل دـي أوضـح مـن هـذا يف المـءآن؟ قـال أبـو احلسـن  :نعـم ،أخـربون عـن قـول
ْ
ذ َ َ
ُْ ْ َ َ َ
َ ُْ ْ
اط ُم ْستَ ِق ٍيم فمـن عـ بمولـه يـس؟ قالـغ العلمـا  :د
يم ِإنك ل ِم َن المرس ِلني لَع َِص ٍ
آن اْل َ ِ
ب ِ
تعـاىل :يس والقر ِ

مل يشــك فيــه أوــع قــال أبــو احلســن
و فه إال من

 :فــان

أعطــى دا وآل د مــن ذلــك فل ـ ال يبلــغ أوــع كنــه
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ُ
مل يسلم على أوع إال على األنبيا لواو عليهم فمال تبـارك وتعـاىلَ :س ٌ
زوح
زلآ َلَع ن ٍ
عمله ،وذلك أن
َ ُ َ
يم وقالَ :س ٌ
ني وقالَ :س ٌ
ِف الْعالَم َ
لآ َلَع إبْراه َ
ون ومل يمل :س و على آل نول ،ومل يمـل
لآ َلَع ُموىس وهار
ِ ِ
ِ
ِ

س ـ و علــى آل إب ـءاهيم ،ومل يمــل س ـ و علــى آل موســى وهــارون ،وقــال :س ـ و علــى آل يــس يع ـ آل د
امللمون :قع علمغ أن يف مععن النبوس دءل هذا وبيانه.

فمــال

يف

 112ـ يف كتاب معـاين األخبـار ابسـناده إىل قـادل عـن الوـادا جعفـء بـن د عـن أبيـه عـن آابعـه عـن عل ٍّـي
ونحن آل يس.
« :س و على آل يس» قال :يس د
قوله
وــعيا طويــل وفيــه :واــذه اتيــة ــاهء وابطــن،
 113ـ يف كتــاب االوتجــاج للطربســي عــن أمــو املـ من
فالةاهء قوله « :لوا عليه» والباطن قوله« :وسلموا تسليما» أي سلموا ملن و اه واستخلفه عليكم فلله ،وما عهـع بـه
إليه تسليما ،وهذا ا أخربتك انه ال يعلم أتويله إال من لطة وسه و فا ذهنه و ح متييزه ،وكذلك قولـه« :سـ و علـى
ْ
ذ َ
زن ال ْ ُم ْر َسزل َ
َ ُْ ْ
زك لَم َ
ني لعلمـه اهنـم
زيم ِإن
آل يس» الن سى النن
آن اْل َ ِ
ِ
ِ
ب ِ
هبذا االسم ويـا قـال :يس والقر ِ
يسمطون س و على آل د كما أسمطوا ألوه.
 114ـ يف روضـة الكـايف د بـن حيـ عـن أمحـع بـن د بـن عيسـى عـن د ابـن خالـع واحلسـ ابـن سـعيع ليعـا عـن
النلء بن سويع عن حي احللن عن عبع بن مسكان عن زيع بـن الوليـع اخل عمـي عـن أيب الءبيـا الشـامي قـال :سـللغ
َ َ ذْ ََ َْ ُ َ
َ ذ ُ ْ َ َ ُ ُّ َ َ َ ْ ْ ُ ْ
زون قـال:
زل أفزل تع ِقل
ي
الل
ب
و
ني
ح
زب
ر
 :و ِإنكم ِلمرون علي ِهم م
إىل قوله :فملـغ :فمولـه
أاب عبع
ِ
ِ
ِ
ِ
متءون عليهم يف المءآن إذا قءأ المءآن ،فمءأ ما قص عليكم من خربهم.
 115ـ يف كتـاب املناقـل البـن دـهء آدـوب ويف وـعيا أيب محـزس ال مـاح أنـه دخـل عبـع بـن عمـء علـى علـي بــن
وقال له :اي بن احلس أنغ الذي تمول :أن يونس بن مـ امنـا لمـى مـن احلـوو مـا لمـى ألنـه
احلس زين العابعين
عءضغ عليه والية جعي فتوقة عنعها؟ قال :بلى ثكلتك أمك قال :فلرن آية ذلك إن كنغ من الوادق ،
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فلمء بشع عينه بعوابة وعيين بعوابة ،ث أمء بعع ساعة بفتح أعيننا ،فاذا نحن على دـاطل الباـء تلـءب أمواجـه .فمـال
يف نفسي .قـال هني ـة وأريـه إن كنـغ مـن الوـادق  ،ث قـال :اي أيتهـا احلـوو،
ابن عمء :اي سيعي دمي يف رقبتك
قال :فاطلا احلوو رأسه من الباء م ـل اجلبـل العةـيم وهـو يمـول :لبيـك لبيـك اي وح  ،فمـال :مـن أنـغ؟ قـال :وـوو
يــونس اي ســيعي ،قــال اعتنــا ابخلــرب ،قــال :اي ســيعي إن تعــاىل مل يبعــا نبيــا مــن آدو إىل أن ــار جــعك إلمـع إال وقــع
عء عليه واليتكم أهل البيغ ،فمن قبلها من األنبيا سلم وختلص ،ومن توقة عنها وتتعتا يف محلها لمـى مـا لمـى آدو
من املويبة ،وما لمى نول مـن الهـءا ،ومـا لمـى إبـءاهيم مـن النـار ،ومـا لمـى يوسـة مـن اجلـل ،ومـا لمـى أيـوب مـن الـب
وما لمى داود من اخلطي ة إىل أن بعا يونس فلووى إليه أن اي يونس تول أمو امل من عليا واالعمة الءادـعين مـن
ــلبه يف ك ـ و لــه ،قــال :فكيــة أتــوىل م ـن مل أره ومل أعءفــه وذهــل مهتا ــا؟ فــلووى تعــاىل إح :أن التممــي يــونس وال
ت ــوهين ل ــه عةم ــا ،فمكــا يف بط ــين أربع ـ ــباوا يط ــوف مع ــى الباــار يف لم ــاو ث ـ ث ينــادى أن ـه ال إل ــه إال أن ــغ
 ،فلمـا أن آمــن
ســباانك ان كنــغ مــن الةــامل  ،قــع قبلــغ واليــة علــي بــن أيب طالــل واالعمــة الءاد ـعين مــن ولــعه
بــواليتكم أمــءين ريب فمذفتــه علــى ســاول الباــء ،فمــال زيــن العابــعين  :ارجــا ايهــا احلــوو إىل وكــءك فءجــا احلــوو
واستوى املا .
 116ـ يف بوــاعء الــعرجاو العبــاس بــن معــءوف عــن ســععان بــن مســلم عــن ــبال املــزين عــن احلــارث بــن املهــوس عـن
 :إن عــء واليــذ علــى أهــل الســماواو وعلــى أهــل األر أقــء هبــا مــن أقــء
وبــة العــءين قــال :قــال أمــو املـ من
وأنكءها من أنكء ،أنكءها يونس فابسه يف بطن احلوو.
إىل ســعع اخلــو يمــول  :إن النــن مــن األنبيــا كــان يســتكمل
 117ـ يف روضــة الكــايف يف رســالة أيب جعفــء
الطاعــة ،ث يعوــى تبــارك وتعــاىل يف البــاب الواوــع فيخــءج بــه مــن اجلنــة ،وينبــذ بــه يف بطــن احلــوو ،ث ال ينجيــه إال
االعرتاف والتوبة.
 118ـ يف ذيل األوكاو أبو علي األدعءي عن د بن عبع اجلبار عن
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فوان بن حي عـن عبـع

بـن مسـكان عـن إسـااا املـءادي قـال :سـ ل واا عنـعه ـ يعـ أاب عبـع

ـ عـن مولـود

ليس بذكء وال أن ى ليس له إال دبء كية يورث؟ قال :الس االماو والس معه أاس ويععو وحييـل السـهاو علـى أي
مكان مواث يورثه؟ مواث الذكء أو مواث األن ى ،فلي ذلك خءج ورثه عليه ،ث قال :وأي قلـية اعـعل مـن قلـية حيـال
َ َ َ َ َ
اكن م َن ال ْ ُم ْد َحض َ
ني .
عليها ابلسهاو إن تعاىل يمول :فساهم ف
ِ
ِ
بــن مســكان قـال سـ ل أبــو عبــع

واا

علـى بــن احلسـ عـن أيــوب بــن نـول عــن ــفوان بـن حيـ عــن عبـع
عنعه وذكء كاعيا إسااا السابق سوا .
 119ـ يف الكايف د بن حي عن أمحع بـن د عـن ابـن فلـال واحلجـال عـن ثعلبـة عـن بعـم أ ـاابنا عـن أيب عبـع
قال :س ل عن مولود ليس بذكء وال أن ى ليس لـه إال دبـء كيـة يـورث؟ قـال :الـس االمـاو والـس عنـعه اس.

فيععو وجتال السهاو عليـه علـى أي مـواث يورثـه أمـواث الـذكء أو مـواث األن ـى فـلي ذلـك خـءج عليـه ورثـه ،ث قـال:
َ َ َ َ َ
زن ال ْ ُم ْد َحض َ
اكن ِم َ
زني قـال :ومـا مـن أمـء خيتلـة
وأي قلية اععل من قلية ال السهاو يمـول تعـاىل :فساهم ف
ِ
فيه اثنان إال وله أ ل يف كتاب  ،ولكن ال تبلهه عمول الءجال.
إال خـءج سـهم احملـق،
 111ـ فـيمن ال حيلـءه الفميـه وقـال الوـادا  :مـا يمـار قـوو ففوضـوا أمـءهم إىل
َ َ َ َ َ
اكن م َن ال ْ ُم ْد َحض َ
ني .
يمول :فساهم ف
وقال :أي قلية اععل من المءعة ،إذا فو األمء إىل أليس
ِ
ِ
عن الواوع إىل املـلس قـال لـه اليهـودي :فمـا نفـس يف نفـس
 111ـ يف كتاب اخلوال يف س ال بعم اليهود عليا
ليس بينهما روم وال قءابة؟ قال :ذلك يونس يف بطن احلوو ،قال له :فمـا قـرب طـاف بوـاوبه؟ قـال :يـونس وـ طـاف
به احلوو يف سبعة أحبء(.)1
 112ـ يف عيــون األخبــار يف ابب مــا جــا عــن الءضــا
جاما الكوفة وعيا طويل وفيه وسلله :عن سجن سار

مــن خــرب الشــامي ومــا ســلل عنــه أمــو امل ـ من

__________________
( )1هذا هو الةاهء املوافق للموعر وملا مء يف الكتاب لكن يف بعم النسخ «يف سعة الباء».
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بواوبه؟ فمال :احلوو سار بيونس بن م .
قــال :أول مــن ســوهم عليــه مــءمي ابنــة عمـءان ،إىل قولــه  :ث اســتهموا يف يــونس ل ـما
 113ـ عــن أيب جعفــء
ركل ما الموو ،فوقفغ السفينة يف اللجة واستهموا فوقا السهم على يونس ثـ ث مـءاو ،قـال :فملـى يـونس إىل ـعر
السفينة فاذا احلوو فاتح فاه فءمى نفسه.
قـال :إن يـونس ل ـما آذاه قومـه وذكـء وـعي ا طـوي وفيـه:
 114ـ يف تفسـو العيادـي عـن ال مـاح عـن أيب جعفـء
وخــءج كمــا قــال تعــاىل «مهاضــبا» و ـ ركــل ســفينة فيهــا رج ـ ن ،فاضــطءبغ الســفينة فمــال امل ـ ل :اي قــوو إن يف
ســفينذ مطلــوب ،فمــال يــونس :اا هــو وقــاو ليلمــى نفســه فلبوــء الســمكة وقــع فتاــغ فاهــا ،فهــا هبــا وتعلــق بــه الــءج ن
وقاال له :أنغ وحيك ونحـن رجـ ن؟ فسـاهم فوقعـغ السـهاو عليـه ،فجـءو السـنة أبن السـهاو إذا كانـغ ثـ ث مـءاو اهنـا
ال ختطى فللمى نفسه فالتممه احلوو ،فطاف به الباار السبعة و ار إىل الباء املسجور ،وبه يعذب قارون.
 :مــا رد
 115ـ يف تفســو علــي بــن إب ـءاهيم وــعثين أيب عــن ابــن أيب عمــو عــن ليــل قــال قــال أبــو عبــع
فهلــل يــونس ومــء علــى وجهــه مهاضــبا ت كمــا وكــى وـ انتهــى إىل
العــذاب إال عــن قــوو يــونس إىل أن قــال
ساول الباء فاذا سفينة قع دانغ وأرادوا أن يعفعوها فسلام يونس أن حيملوه ،فاملوه ،فلما توسطوا الباـء بعـا
وــو عةيمــا فاــبس علــيهم الســفينة فنةــء إليــه يــونس ففــز منــه ،فوــار إىل م ـ خء الســفينة فــعار إليــه احلــوو وفــتح فــاه،
َ َ َ َ َ
اكن م َن ال ْ ُم ْد َحض َ
ني
 :فساهم ف
فخءج أهل السفينة فمالوا :فينا عاة فتسامهوا فخءج سهم يونس وهو قول
ِ
ِ
فلخءجوه فللموه يف الباء فالتممه ومء به يف املا .
عــن ســجن طــاف أقطــار األر بوــاوبه فمــال :اي يهــودي امــا الســجن
وقــع ســلل بعــم اليهــود أمــو امل ـ من
الــذي طــاف أقطــار األر بوــاوبه فانــه احلــوو الــذي وــبس يــونس يف بطنــه ،فــعخل يف حبــء الملــزو ،ث خــءج إىل حبــء
موء ،ث دخـل حبـء طربسـتان ،ث خـءج يف دجلـة الهـورا قـال :ث مـءو بـه ـغ األر وـ حلمـغ بمـارون ،وكـان قـارون
هلك أايو
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موســى ووكــل

بــه ملكــا يعخلــه يف األر كــل يــوو قامــة رجــل ،وكــان يــونس يف بطــن احلــوو يســبح

ويســتهفءه .ويف

آخء احلعيا قال :ونكا يونس يف بطن احلوو تسا ساعاو.
يف آخءه :وامء احلوو أن يلفةه فلفةه علـى سـاوء الباـء،
وعيا طويل يمول
علي
 116ـ وفيه عن ٍّ
وقع ذهل جلعه وحلمه ،وأنبغ عليه دجءس من يمط وهي الـعاب فا للتـه مـن الشـمس ،ث أمـء الشـجءس فتناـغ
عنــه ووقعــغ الشــمس عليــه فجــز فــلووى اليــه :اي يــونس مل مل تــءوم ماعــة الــة أو يزيــعون وأنــغ جتــز مــن أتمل ســاعة؟
فمال :اي رب عفوك عفوك ،فءد عليه بعنه ورجا إىل قومه وآمنوا به.
قال :لبا يـونس يف بطـن احلـوو ث ثـة أايو «وادى يف الةلمـاو»
 117ـ ويف رواية أيب اجلارود عن أيب جعفء
َ
َ
ا
ر
ُ
َ
ْ ُ َ ذ
َ
الظالم َ
لمة بطن احلوو و لمـة الليـل و لمـة الباـء أ ْن ال هلإ إال أنْ َ
ني فاسـتجاب لـه ربـه
ت ُسبْحانك ِإ كنت ِمن
ِِ
فلخءجه احلوو إىل الساول ث قذفه فللماه ابلساول وأنبغ عليه دجءس من يمط وهـو المـء  ،فكـان ميوـه ويسـتةل
به وبورقه ،وكان تساقط دعءه ورا جلعه ،وكان يونس يسبح ويذكء ابلليل والنهـار ،فلمـا أن قـوى وادـتع بـه بعـا
دودس فلكلغ أسفل المء فذبلغ المءعة ث يبسغ ،فشق ذلك على يونس فةل جزينا فلووى اليـه :مـا لـك وزينـا

اي يــونس؟ قــال :اي رب هــذه الشــجءس الــذ كانــغ تنفعــين ســلطغ عليهــا دودس فيبســغ؟ قــال :اي يــونس وزنــغ لشــجءس مل
تزرعه ــا ومل تس ــمها ومل تع ــن هب ــا و ـ اس ــتهنيغ عنه ــا ومل ــزن أله ــل نين ــوى أك ــء م ــن م ــلس ال ــة أردو أن ين ــزل عل ــيهم
إىل قومه فلما دا يونس من نينوى اسـتا أن
العذاب؟ إن أهل نينوى قع آمنوا واتموا فارجا إليهم ،فانطلق يونس
يــعخل ،فمــال لـءا لميــه :أنــغ أهــل نينــوى؟ فمــل اــم :أن هــذا يــونس [قــع جــا ] قــال لــه الءاعــي :أتكــذب ،امــا تســتايي
ويــونس قــع ألــءا يف الباــء وذهــل؟ قــال لــه يــونس :أللهــم إن هــذه الشــاس تشــهع لــك ان يــونس ،فلنطمــغ الشــاس لــه أبنــه
يــونس ،فلمــا أتــى الءاعــي قومــه وأخــربهم أخــذوه ومه ـوا بل ـءبه ،فمــال :إن ح بينــة مبــا أقــول ،قــالوا :مــن يشــهع؟ قــال :هــذه
الشاس تشهع فشهعو أبنه ادا ،وان يونس قع رده إليهم فخءجوا
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يطلبونه فوجعوه فجاؤا به وآمنوا ووسن امياهنم ،فمتعهم

إىل و وهو املوو وأجارهم من العذاب.

قـال :وـعثين رسـول
كتـل أمـو ـ املـ من
 118ـ يف تفسـو العيادـي عـن أيب عبيـعس احلـذا عـن أيب جعفـء
() 1
بع ــه إىل قومــه وهــو ابــن ث ثـ ســنة وكــان رجـ تعرتيــه احلــعس
أن جربعيــل وعثــه أن يــونس بــن مـ
وكــان قليــل الوــرب علــى قومــه واملــعاراس اــم عــاجزا عمــا محــل مــن ثمــل محــل أو قــار النبــوس وأع مهــا .وانــه تفســخ تهــا كمــا
يتفسخ اجلمل غ محله ( )2وانه اقاو فيهم يععوهم إىل االميان ابت والتوعيق به واتباعه ث وث ث سـنة ،فلـم يـ من بـه
ومل يتبعــه مــن قومــه إال رجـ ن اسـم أوــعمها روبيــل واســم اتخــء تنوخــا ،إىل قولــه :فمــال يــونس اي رب امنــا أللــبغ علــيهم
فيك ،وامنا دعوو عليهم و عووك فععوتك أال أتعطة عليهم بءافة أبعا ،وال انةـء إلـيهم بنوـياة دـفيق بعـع كفـءهم
وتكـذيبهم إايي وجاـعهم نبـو فــلنزل علـيهم عـذابك فـإهنم ال ي منــون أبـعا ،فمـال اي يـونس اهنــم مـلس الـة أو يزيــعون
من خلمي يعمءون ب دي ويلعون عبـادي وإلبـذ ،أن أ ا هـم ( )3للـذي سـبق مـن علمـي فـيهم وفيـك ،وتمـعيءي وتـعبوي
ألــو علمــك وتمــعيءك ،وأنــغ املءســل واا الــءب احلكــيم ،وعلــيم فــيهم اي يــونس ابطــن يف الهيــل عنــعي ال تعلــم مــا منتهــاه
وعلمك فيهم اهء ال ابطن له ،اي يونس قع أجبتك إىل مـا سـ لغ مـن إنـزال العـذاب علـيهم واحلـعيا طويـل أخـذا منـه
موضــا احلاجــة وهــو بتمامــه مــذكور يف يــونس ويف آخــءه :قــال أبــو عبيــعس :قلــغ أليب جعفــء  :كــم ألــاب يــونس عــن
قومــه وـ رجــا إلــيهم ابلنبــوس والءســالة فــثمنوا بــه و ــعقوه؟ قــال :أربعــة أســابيا ســبعا منهــا يف ذهابــه إىل الباــء وســبعا يف
بطن احلوو ،وسبعا غ الشجءس ابلعءا  ،وسبعا منها يف رجوعه اىل
__________________
( )1أي يويبه البلس والهلل.
( )2قع مء احلعيا يف سورس يونس يف اجلز ال اين فاة  321وفيه «اجلذ » مكان «اجلمل» وقع ذكءا يف ذيله تفسو بعم اللهاو فءاجا.
( )3من التلن أي الءفق واملعاراس.
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قومــه ،فملــغ لــه :ومــا هــذه األســابيا؟ دــهور أو أايو أو ســاعاو؟ فمــال :اي أاب عبيــعس أن العــذاب أ هــم يــوو األربعــا يف
النوة من دوال ،و ءف عـنهم مـن يـومهم ذلـك ،فـانطلق يـونس مهاضـبا فملـى يـوو اخلمـيس سـبعة أايو يف مسـوه إىل
البا ــء ،وس ــبعة أايو يف بط ــن احل ــوو ،وس ــبعة أايو ــغ الش ــجءس ابلع ـءا  ،وس ــبعة أايو يف رجوع ــه إىل قوم ــه فك ــان ذهاب ــه
َ ْ ََْ ٌ ََ ْ َََ
ورجوعه مثانية وعشءين يوما ،ث أ هم فثمنوا به و عقوه واتبعوه فذلك قـال  :فَلَ ْ
زت فنف َعهزا
زو ال اكنزت قريزة آمن
ذ َ

ُ

َ

َ

ْ

إِيمانُها إِال ق ْو َآ يُوا َس ل ذما َآمنُوا ك َشفنا َعنْ ُه ْم العذاب اخلزي يف احليوس العنيا ومتعناهم».
 119ـ عــن معمــء قــال :قــال أبــو احلســن الءضــا  :أن يــونس ل ـما أمــءه مبــا أمــءه فــلعلم قومــه فــل لهم العــذاب
ففءق ـوا بيــنهم وب ـ أوالدهــم وب ـ البهــاعم وأوالدهــا ،ث عج ـوا إىل وضــجوا ،فكــة العــذاب عــنهم ،فــذهل يــونس
مهاضــبا فالتممــه احلــوو ،فطــاف بــه ســبعة يف الباــء ( )1فملــغ لــه :كــم بمــي يف بطــن احلــوو؟ قــال :ث ثــة أايو ث لفةــه
احلوو وقع ذهـل جلـعه ودـعءه ،فلنبـغ عليـه دـجءس مـن يمطـ فل لتـه ،فلمـا قـوى أخـذو يف اليـبس ،فمـال :اي رب
د ــجءس أ لت ــين يبسـ ـغ؟ ف ــلووى الي ــه :اي ي ــونس جت ــز عل ــى د ــجءس أ لت ــك وال جت ــز عل ــى م ــلس ال ــة أو يزي ــعون م ــن
العذاب؟.
 121ـ يف جممــا البيــان وروى ابــن مســعود قــال :خــءج يــونس مــن بطــن احلــوو كهي ــة فــءخ لــيس عليــه ريــش ،فاســتةل
ابلشجءس من الشمس.
 121ـ يف أ ـول الكــايف د بـن حيـ عـن أمحــع بـن د عــن أيب حيـ الواســطي عـن هشــاو بـن ســامل ودرسـغ بــن أيب
 :األنبيـا واملءسـلون علـى اربـا طبمـاو ،فنـن منبـل يف نفسـه ال يعـعو ألوهـا ،ونـن يـءى
منوور قال :قال أبو عبـع
يف النوو ويسما الووو وال يعاينه يف اليمةة ومل يبعا إىل أوع وعليه اماو ،م ل ما كـان إبـءاهيم علـى لـوا
يءى يف منامه ويسما الووو ويعاين امللك ،وقع أرسل إىل طاعفة قلوا أو ك ءوا كيونس ،قال ليونس :وأرسلناه
__________________
( )1كذا يف النسخ ولكن الةاهء «سبعة أحبء» كما يف نسخة الباار وذكءاه يف املوعر أيلا فءاجا تفسو العيادي ج  2فاة .137
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 ،ونـن

اىل ملس الة أو يزيعون قال :يزيعون ث ث ألفا وعليه اماو ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
«ويزيعون» ابلواو.
 122ـ يف جمما البيان قءا س جعفء بن د الوادا
 123ـ يف كتــاب كمـال الـعين ومتــاو النعمـة ابسـناده إىل د بــن مسـلم ال مفــي الطاـان قـال :دخلــغ علـى أيب جعفــء
واا أريــع أن اســلله عــن المــاعم مــن آل د ،فمــال ح مبتــعاي :اي أاب د إن يف المــاعم مــن أهــل
د بــن علــي البــاقء
 ،وموســى وعيســى ود
 ،ويوســة بــن يعمــوب
ســنة مــن عســة مــن الءســل يــونس بــن م ـ
البيــغ د
لواو عليهم ،فلما سنة من يونس بن م فءجوعه من أليبته وهو داب بعع كرب السـن ،واحلـعيا طويـل أخـذا منـه
موضا احلاجة.
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ ُ َ ُ ُ َُ َ
 124ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ف ْ
ون قال قالغ قـءيش :أن امل عكـة هـم بنـاو
استَف ِت ِه ْم أل ِ َر ربك اْلنات ولهم اْلن
 ،فءد عليهم «فاستفتهم» اتية.
 125ـ وعي نا د بن جعفء قال :وعثنا عبع بن د بن خالع عن العباس ابن عـامء عـن الءبيـا بـن د عـن حيـ
قاآ َم ْعلُ ٌ
ه َم ٌ
قال :سعتـه يمـولَ .وما ِم ذنا إ ذال َ ُ
وآ قـال :أنزلـغ يف االعمـة واألو ـيا مـن
بن مسلم عن أيب عبع
ِ

.
آل د
 126ـ وعثنا د بن أمحع بن مارية قال وعثين د بن سـليمان قـال :وـعثنا أمحـع بـن د الشـيباين قـال :وـعثنا د
بــن عبــع التفليســي عــن احلســن بــن إلبــوب عــن ــاحل بــن رزيــن عــن دــهاب بــن عبــع ربــه قــال :سعــغ الوــادا
يمــول :اي دــهاب نحــن دــجءس النبــوس ومعــعن الءســالة وخمتلــة امل عكــة ،ونحــن عهــع وذمتــه ،ونحــن ود ووجتــه ،كنــا
أن ـوارا ــفوفا وــول العــءش نســبح ،فســبح أهــل الســما بتســبيانا إىل أن هبطنــا إىل األر  ،فســبانا فســبح أهــل األر
َ ذ َ َ ْ ُ ذ ُّ َ َ ذ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ر ُ َ
وذمتـه ،ومـن خفـء
ون فمـن ويف بـذمتنا فمـع ويف بعهـع
بتسـبيانا و ِإنا هحن الرافون و ِإنا هحزن المسزبح
وعهعه.
ذمتنا ( )1فمع خفء ذمة
__________________
( )1خفءه :نمم عهعه وألعر به.
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 127ـ يف هن الب ألة قال

يف و ة امل عكة :و افون ال يتزايلون ومسباون ال يسلمون.

َ ْ ُ ََُ ُ َ َ ْ َ ذ
زو أن
يف قولـه :و ِإن اكنزوا ْلقولزون ل
 925ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم ويف روايـة أيب اجلـارود عـن أيب جعفـء
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ُْ ْ َ
َ
َ َْذ َ َ ُذ
ْ ذ َْ
َْ
زن اْل ذولزنيَ
َ
َ
هلل المخل ِرني فهم كفار قءيش كـانوا يمولـون لو أن ِعندنا َِكرا ِم
ِ
ِعندنا َِكرا ِمن اْلو ِلني لبنا ِعباد ا ِ
ُْ ْ
َ
َ ُذ
خلَر َ
يمول فسوف يعلمون فمال جربعيـل:
 :فكفءوا به و جا هم د
ني يمول
لبنا ِعباد ا ِ
هلل الم ِ
ذ َ َ ْ ُ ذ ُّ َ َ ذ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ر ُ َ
ون .
اي د إِنا هحن الرافون و ِإنا هحن المسبح

فمـال:
 129ـ يف كتاب التوويع ابسناده إىل جابء اجلعفي قال :جا رجل من علما أهـل الشـاو إىل أيب جعفـء
ج ــغ اســللك عــن مسـ لة مل أجــع أوــعا يفســءها ح ،وقــع ســللغ ث ثــة أ ــناف مــن النــاس فمــال كــل ــنة ألــو مــا قــال
من خلمه؟ فان بعم مـن سـللته قـال:
 :وما ذلك؟ فمال :أس لك ما أول ما خلق
اتخء ،فمال أبو جعفء
 :مـا قـالوا دـي ا ،أخـربك أن

عـ ذكـءه كـان

المعرس .وقال بعلـهم :العلـم ،وقـال بعلـهم :الـءول؟ فمـال أبـو جعفـء
ُ َ
ُ ْ َ َر َ َ ر ْ ذ َ
زَّ ِة ع ذمزا يَ ِرزفون
وال دي ألوه ،وكان عزيزا وال عز ألنه كان قبـل عـزه وذلـك قولـه سـباانه :سبحان ربك ر ال ِع
وكان خالما وال خملوا ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.

 131ـ يف روضة الكايف د بن حي عن أمحع بن د عن احلس عن د بن داود عـن د بـن عطيـة عـن أيب جعفـء
أنه قال لءجل من أهل الشـاو :إن تبـارك وتعـاىل كـان وال دـي ألـوه ،وكـان عزيـزا وال أوـع كـان قبـل عـزه ،وذلـك
ُ ْ َ َر َ َ ر ْ ذ َ ذ َ ُ َ
ون وكان اخلالق قبل املخلوا ،ولو كان أول ما خلق من خلمـه الشـي [مـن
قوله :سبحان ربك ر ال ِعَّ ِة عما ي ِرف
الشي ] مل يكن له انمطا أبعا ،ومل يزل إذا ومعه دي ليس هو يتمعمه ،ولكنه كان إذ ال دي ألوه.
 909ـ يف أ ـول الكـايف وابسـناده قـال :قـال أبـو جعفـء  :مـن أراد أن يكتـال ابملكيـال إال وي فليمـل إذا أراد أن
ُ ْ َ َر َ َ ر ْ ذ َ ذ َ ُ َ َ َ ٌ ََ ُْ ْ َ َ َ ْ
اْل َ ْم ُد ذّلِل َر ر الْعالَم َ
ني .
يموو من جملسه :سبحان ربك ر ال ِعَّ ِة عما ي ِرفون وسلآ لَع المرس ِلني و
ِ
ِ ِ
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 902ـ يف مــن ال حيلــءه الفميــه وقــال أمــو امل ـ من

 :مــن أراد أن يكتــال ابملكيــال إال وي فــيكن آخــء قولــه:

ُ ْ َ َر َ َ ر ْ ذ َ ذ َ ُ َ َ َ ٌ ََ ُْ ْ َ َ َ ْ
اْل َ ْم ُد ذّلِل َر ر الْعالَم َ
ني فان له من كل مسلم وسنة.
سبحان ربك ر ال ِعَّ ِة عما ي ِرفون وسلآ لَع المرس ِلني و
ِ
ِ ِ

 133ـ يف جممــا البيــان وروى األ ــبغ بــن نباتــه عــن علـ ٍّـي

وروى أيلــا مءفوعــا إىل النــن

 134ـ يف قــءب االســناد للامــوي ابســناده إىل أيب عبــع

قــال :قــال أمــو املـ من

قــال :مــن أراد أن

ُ َ
ُ ْ َ َر َ َ ر ْ ذ َ
زَّ ِة ع ذمزا يَ ِرزفون
يكتال ابملكيال إال وي من األجء يوو ـ الميامة فليكن آخء ك مه يف جملسـه :سبحان ربك ر ال ِع
َ َ ٌ ََ ُْ ْ َ َ َ ْ
اْل َ ْم ُد ذّلِل َر ر الْعالَم َ
ني .
وسلآ لَع المرس ِلني و
ِ
ِ ِ

 :مــن أراد أن يكتــال

ُ ْ َ َر َ َ ر ْ ذ َ ذ َ ُ َ َ َ ٌ ََ ُْ ْ َ َ َ ْ
اْل َ ْم ُد ذّلِل َر ر
ابملكيال إال وي فليمل يف دبـء كـل ـلوس :سبحان ربك ر ال ِعَّ ِة عما ي ِرفون وسلآ لَع المرس ِلني و
ِ ِ
الْعالَم َ
ني .
ِ

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
قــال :مــن قــء ســورس ة يف ليلــة اجلمعــة اعطــى مــن خــو
 1ـ يف كتــاب ثـواب األعمــال ابســناده عــن أيب جعفــء
الــعنيا واتخــءس مــا مل يعــط أوــع مــن النــاس إال نــن مءســل أو ملــك ممــءب وادخلــه اجلنــة ،وكــل مــن أوــل مــن أهــل بيتــه
و خادمه الذي خيعمه وان كان مل يكن يف وع عياله وال يف وع من يشفا فيه.
قـال :مـن قـء سـورس ة اعطـى مـن األجـء بـوزن كـل جبـل سـخءه
 2ـ يف جمما البيان أيب بن كعل عـن النـن
لعاود وسناو وعومه أن يورب على ذنل هو أو كبو.
 3ـ يف أ ـول الكـايف أبـو علـي األدـعءي عـن د بـن سـامل عـن أمحـع بـن النلـء عـن عمـءو بـن ـء عـن جـابء عـن أيب
قال :اقبـل أبـو جهـل بـن هشـاو ومعـه قـوو مـن قـءيش فـعخلوا علـى أيب طالـل فمـالوا :إن ابـن أخيـك قـع اذاا
جعفء
وأذى آاتنا فادعه ومءه فليكة عن آاتنا ونكة عن إاه ،قال :فبعا أبو طالل إىل رسول
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فععاه فلما دخل النن

ْ

زلآ َلَع َمزن ذاتبَ َ
الس ُ
ذ
زع ال ُهزدى  ،ث جلـس فخـربه أبـو
مل يء يف البيغ إال مشءكا فمـال:
ِ

طالل مبا جـاؤا لـه ،فمـال :أو هـل اـم يف كلمـة خـو اـم مـن هـذا يسـودون هبـا العـءب ويط ـون أعنـاقهم؟ فمـال أبـو جهـل:
نعــم ومــا هــذه الكلمــة قــال :تمولــون ال إلــه إال  ،قــال :فوضــعوا أ ــابعهم يف آذاهنــم وخءج ـوا ه ـءاب وهــم يمولــون :مززا
ر ْ
ٌ
ذ ْ
ْ ذ ْ َ ْ
َ ْ
لق  ،فـانزل يف قـوام :ص َوالْ ُق ْ
زر إىل قولـه إال
ك
اَّل
ي
َ
آن
زر
ت
ز
اخ
ال
إ
هزذا
ن
ِ
ِ
ِ
ِ
س ِمعنا بِهذا ِِف ال ِملز ِة اخ ِخزر ِة إِ
ِ
اخت ا.
 4ـ يف كتــاب علــل الشـءاعا ابســناده إىل إســااا بــن عمــار قــال :سـ لغ أاب احلســن موســى بــن جعفــء كيــة ــارو
الولوس ركعة وسجعت ؟ وكية إذا ارو سجعت مل تكن ركعتـ ؟ فمـال :إذا سـ لغ عـن دـي ففـءم قلبـك لـتفهم ،أن
امنا ها يف السما ب يعي تبارك وتعـاىل قـعاو عءدـه وذلـك انـه ل ـما أسـءي
أول لوس ها رسول
بــه و ــار عنــع عءدــه تبــارك وتعــاىل قــال :اي د ادن مــن ــاد فاألســل مســاجعك وطهءهــا و ــل لءبــك فــعن رســول
إىل ويــا امــءه تبــارك وتعــاىل فتوضــى وأســبغ وضــو ه قلــغ :جعلــغ فــعاك ومــا ــاد الــذي أمــء أن يهتســل منــه؟
ر ْ
 :ص َوالْ ُق ْ
زر
ك
اَّل
ي
َ
آن
زر
فمال :ع تنفجء من ركن مـن أركـان العـءش يمـال لـه مـا احليـوان وهـو مـا قـال
ِ
ِ
ِ

واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
وــعيا طويــل يمــول فيــه
 5ـ يف كتــاب معــاين األخبــار ابســناده إىل ســفيان بــن ســعيع ال ــوري عــن الوــادا
ل ـما عـءج بـه ،ويـعخلها جربعيـل كـل يـوو
 :واما «ة» فع ينبا من ـغ العـءش ،وهـي الـذ توضـل منهـا النـن
دخلــة فيــنهمس فيهــا ث خيــءج منهــا فيــنفم أجناتــه .فلــيس مــن قطــءس تمطــء مــن أجناتــه إال خلــق تبــارك وتعــاىل منهــا
ملكا يسبح ويمعسه ويكربه وحيمعه إىل يوو الميامة.
 6ـ يف جممـا البيــان «ة» اختلفـوا يف معنـاه ،قــال ابـن عبـاس هــو اسـم مـن أســا
الوادا .

تعـاىل اقسـم بــه وروى ذلـك عـن

 7ـ يف تفسو علي بـن إبـءاهيم وقولـهَ :و َععبُوا أَ ْن َ
جاء ُه ْم ُمنْ ِذ ٌر ِمنْ ُه ْم قـال :نزلـغ مبكـة ل ـما أ هـء مـن رسـول
ِ
الععوس اجتمعغ قءيش إىل أيب طالل فمالوا :اي أاب
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طالل إن ابن أخيك قـع سـفه أو منـا وسـل آاتنـا وأفسـع دـبابنا وفـءا لاعتنـا فـان كـان الـذي حيملـه علـى ذلـك العـعو
بـذلك فمـال :لـو وضـعوا
لعنا له ما ال و يكـون األـ رجـل يف قـءيش ومنلكـه علينـا فـلخرب أبـو ـ طالـل رسـول
الشــمس يف مييــين ،والممــء يف يســاري مــا أردتــه ولكــن يعطــوين كلمــة ميلكــون هبــا العــءب وتــعين اــم هبــا العجــم ،ويكونــون
 :تشـهعون أن ال
ذلـك ،فمـالوا :نعـم وعشـء كلمـاو ،فمـال اـم رسـول
ملوكا يف اجلنـة فمـال اـم أبـو طالـل

زاء ُهمْ
إلـه إال وان رســول  ،فمــالوا :نــع ث مثــلس وســت إاــا ونعبــع إاــا واوــعا؟ فــلنزل ســباانه َو َععبُززوا أَ ْن جز َ
ِ
ُْ ٌ ُْ ْ َ ْ
َُْ َ َ َْ ر ْ ُ ْ َ ْ َ ْ
َ ذ
َ
ساح ٌر كذا ٌ إىل قولـه« :اال اخـت ا» أي ختلـيط أأن ََِّ علي ُِ اَّلكر ِمن بي ِننا بزل
من ِذر ِمنهم َوقاَ الاكفِ ُرون هذا ِ
ْ
ٍّ
ُه ْم ِِف َشك ِم ْن َِك ِري إىل قوله «من األوزاب» يع الذين زبوا عليه يوو اخلنعا.

 8ـ يف عيــون األخبــار ابســناده إىل علــي بــن د بــن اجلهــم قــال :ولــءو جملــس املــلمون وعنــعه الءضــا

فمــال لــه

تعـاىلِْ :لَ َْ ِف َ
زر

امللمون :اي ابن رسول أليس من قولك أن األنبيا معوومون؟ قال :بلى ،قال :فـلخربن عـن قـول
َ
ََ ذ َ ْ َْ َ
َ َ
زك ُ
زك َومززا تَززأ ذخ َر قـال الءضـا  :مل يكـن أوــع عنـع مشـءكي مكـة أعةــم ذنبـا مـن رســول
اهلل مززا تقززدآ ِمززن َن ِبز
لز
ابلععوس إىل كلمـة اوخـ ة كـرب ذلـك
 ،ألهنم كانوا يعبعون من دون ث مثلس وست نما ،فلما جاعهم

َ َ ََ ْ ََ
ذ
َ َ ْ ٌ ُ ٌ َ َْ َ َ َْ َ ُ ُْ ْ َ ْ
ام ُشزوا َو ْ
اص ُ
زَّبوا َلَع
ن
أ
م
ه
زن
م
زَل
م
ال
زق
ل
ط
ان
و
عا
ع
ء
َش
ل
هذا
ن
إ
دا
واح
ِلا
إ
ة
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
عليهم وعةم ،وقالوا أجعل اخلِه ِ
ْ ذ ْ
ذ ْ ٌ
ْ
ْ
ُ
َ ُ
ك ْم ِإ ذن هذا ل َ َ ْ
اخ ِتلق فلمـا فـتح تعـاىل علـى نبيـه
َش ٌء يُراد ما َس ِمعنا بِهذا ِِف ال ِمل ِة اخ ِخ َر ِة ِإن هذا ِإال
آلِه ِت
َ ذَ
َ
َْ َ َ َ
ذ َ ْ َ َ َْ
ك ُ
اهلل ما َت َق ذد َآ ِم ْن َنْ ِب َك َوما تزأخ َر عنـع مشـءكي أهـل مكـة
مكـة قـال لـه :اي د ِإنا فتَحنا لك فتحا ُم ِبينا ِْلَ ِفر ل

بععاعك إىل توويع

فيما تمعو وما أتخء ،الن مشءكي مكة أسلم بعلهم وخـءج بعلـهم عـن مكـة ،ومـن بمـي مـنهم مل

يمـعر علــى انكـار التوويــع عليــه ،إذا دعـا النــاس إليــه فوـار ذنبــه عنــعهم يف ذلـك مهفــورا بةهــوره علـيهم فمــال املــلمون :ت
درك اي أاب احلسن.
َ ُ َذ َ ر ْ َ
َ َ
عل ها ِق ذطنا قبْل
 :وقالوا ربنا ع
يف قولـه
 9ـ يف كتاب معاين األخبار ابسناده إىل األ ـبغ عـن عل ٍّـي
َْ ْ
يوآِ ِ
اْلسا ِ

قال :نويبهم من العذاب.
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 :يا إبْل ُ
يس مزا
فملغ :قول
 11ـ يف كتاب التوويع ابسناده إىل د بن سامل قال :سللغ أاب جعفء
ِ ِ
ُ
ْ
َُ َ
َََ َ
ْ َ َ
َ
ك أَ ْن ت َ ْس ُ
ع َد ْلا َخلَ ْق ُ
زر عبْزدنا داود َا
زت دِيَزد ذي فمـال :اليـع يف كـ و العـءب المـوس والنعمـة ،وقـال َ :واَك
منع
ِ
َ
َْ
ْ ُ
ذَ ُ
ْ
ْ
ُ
وح ِمنزُ أي قـوس ويمـال :لفـ ن عنـعي يـع بيلـا
اْلي ِد وقال« :والسما بنيناها أبيع» أي بموس ،وقال :أيدهم بِر ٍ

أي نعمة.

يكلـم النـاس بلهـا م .وكـان و أفوـح
 11ـ يف عيون األخبار ابسناده إىل أيب الولغ ااءوي قال :كان الءضا
الناس وأعلمهم بكل لسان ولهة ،فملغ له يوما :اي بن رسول ان ألعجل مـن معءفتـك هبـذه اللهـاو علـى اخت فهـا؟
فمال :اي أاب لغ اا وجة على خلمه ،وما كان ليتخذ وجـة علـى قـوو وهـو ال يعـءف لهـا م .أو مـا بلهـك قـول
«أوتينا فول اخلطاب» فهل فول اخلطاب إال معءفة اللهاو.
أمو امل من
«وفول اخلطاب عنعكم».
 12ـ وفيه يف الزايرس اجلامعة جلميا االعمة املنمولة عن اجلواد
قـال :سعتـه يمـول :أن رسـول
 13ـ يف كتـاب اخلوـال ابسـناده إىل األ ـبغ بـن نباتـه عـن أمـو املـ من
علمــين الــة ابب مــن احلـ ل واحل ـءاو ــا كــان ومــا يكــون إىل يــوو الميامــة ،كــل ابب منهــا يفــتح الــة ابب ،وـ علمــغ
املنااي والب اي وفول اخلطاب.
قــال :سعتــه يمــول :قــال أمــو امل ـ من
 14ـ عــن يــزداد بــن إب ـءاهيم عمــن وعثــه مــن أ ــاابنا عــن أيب عبــع
 ،لمــع فتاــغ ح الســبل،
 :و لمــع أعطــاين تبــارك وتعــاىل تســعة أدــيا مل يعطهــا أوــعا قبلــي خ ـ النــن
وعلمغ األسباب واجءى ح السااب ،وعلمغ املنااي والب اي وفول اخلطاب ،احلعيا.
وـعيا طويـل قـال فيـه وقـع ذكـء
 15ـ يف كتاب كمال العين ومتاو النعمة ابسناده إىل سلمان الفارسي عن النن
وفلــاعله خماطبــا لفاطمــة  :وانــك اي بنيــة زوجتــه وابنــاه ســبطاي وســن ووسـ  ،ومهــا ســبطا
علــي بــن أيب طالــل
أمذ
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وامءه ابملعءوف وهناه عن املنكء ،وان

آ ه احلكمة وفول اخلطاب.

 16ـ يف أ ول الكايف أمحع بن مهءان عن د بن علي ود بن حيـ عـن أمحـع بـن د ليعـا عـن د بـن سـنان عـن
يمـول :ولمـع أعطيـغ خوـاال مـا سـبمين إليهـا أوـع
قـال :كـان أمـو املـ من
املفلل بن عمء عن أيب عبـع
قبلي ،علمغ املنااي والب اي واألنساب وفول اخلطاب.
 :ولمـع أعطيـغ السـغ :علـم املنـااي والـب اي والو ـااي
قـال :قـال أمـو املـ من
 17ـ وابسناده إىل أيب جعفء
وفوــل اخلطــاب ،وان لوــاول الك ـءاو ودولــة الــعول ،وان لوــاول العوــى وامليســم والعابــة الــذ تكلــم النــاس ،وهــذا
احلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 :عنــعي علــم املنــااي والــب اي
 18ـ يف بوــاعء الــعرجاو ابســناده إىل ســلمان الفارســي قــال :قــال أمــو امل ـ من
والو ااي واألنساب وفول اخلطاب.
هو قوله :البينة على املععى واليم على املععى عليه.
 19ـ يف جواما اجلاما وعن علي
عنـع املـلمون مـا أ ـااب امللـل واملمـاالو ومـا أجـاب بـه علـي بـن
 21ـ يف عيون األخبـار يف ابب جملـس الءضـا
جهــم يف عوــمة األنبيــا ــلواو علــيهم وــعيا طويــل يمــول فيــه الءضــا  :وامــا داود فمــا يمــول مــن قــبلكم فيــه؟
كان يوـلي يف إلءابـه إذ توـور لـه إبلـيس علـى ـورس طـو أوسـن مـا
فمال علي بن د بن اجلهم :يمولون :إن داود
يكــون مــن الطيــور ،فمطــا داود ـ ته وقــاو اخــذ الطــو ،فخــءج الطــو إىل الــعار فخــءج يف اثــءه فطــار الطــو إىل الســطح
فوــعع يف طلبــه ،فســمط الطــو يف دار أوراي بــن ويــان ،فــاطلا داود يف اثــء الطــو فــاذا ابمـءأس أوراي تهتســل ،فلمــا نةــء إليهــا
هواهــا وكــان قــع اخــءج أوراي يف بعــم ألزواتــه ،فكتــل إىل ــاوبه أن قــعو أوراي امــاو التــابوو ،فمــعو فةفــء أوراي ابملشــءك
فوــعل ذلــك علــى داود ،فكتــل إليــه نيــة :أن قعمــه امــاو التــابوو ،فمــعو فمتــل أوراي وتــزوج داود ابمءأتــه؟ قــال:
ذ ذ َ ذ
ُ َ
ون  ،لمع نسبتم نبيا
راجع
فلءب الءضا
يعه على جبهته وقالِ :إنا ِ ِ
ّلِل و ِإنا إْلُ ِ
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مــن أنبيــا

إىل التهــاون بوــلوته ،وـ خــءج يف اثــء الطــو ،ث ابلفاوشــة ث ابلمتــل؟ فمــال :اي ابــن رســول

كانــغ خطي تــه؟ فمــال :وحيــك إن داود

امنــا ــن انــه مــا خلــق

خلمــا هــو اعلــم منــه ،فبعــا

فمــا

إليــه امللكـ

ْ
ذ
َ َْ ُ َ َْ
َ ْ
َ ْ ُ ْ ََْ
ر
ُْ ْ
َ
ْ ر
زاط إِن
مان بىغ دعضنا لَع دع ٍض فاحكم بيننا بِاْلَق َوال تش ِطط َواه ِدنا إىل سزوا ِء الُص ِ
فسـورا احملـءاب فمـال :خر ِ
ْ
ٌَ َ َ َ ْ ْ
َ َُ ْ ٌ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ٌ
َ
ذ
َ
علـى املـععى
اْلطزا ِ فعجـل داود
واحدة فقاَ أك ِفل ِنيها وعَّ ِِن ِِف ِ
هذا أ ِي ه تِسع وتِسعون نععة و ِِل نععة ِ
َْ َ َ
ََ ْ َ ََ َ ُ
عاج ُِ ومل يسـ ل املـععى البينـة علـى ذلـك ومل يمبـل علـى املـععى عليـه،
عليـه ،فمـال :لقد ظلمك بِس ِ
ثاَ نعع ِتك إىل نِ ِ
داو ُد إنذزا َج َعلْ َ
يمـول :يزا ُ
نزاك
فيمول له :ما تمول؟ فكان هذا خطي ة رسم احلكم ال مـا ذهبـتم إليـه أت تسـما
ِ
ْ
َ
َْْ َ ْ ُ ْ َْ
َ
ذ
َ
َخ ِليفة ِِف اْلر ِض فاحكم دني اها ِ بِزاْل ِق إىل آخـء اتيـة فمـال :اي بـن رسـول فمـا قوـته مـا أوراي؟ قـال الءضـا

 :إن املــء س يف أايو داود

يتــزوج ابم ـءأس قتــل بعلهــا داود
أوراي.
 21ـ يف أمــاح الوــعوا

كانــغ إذا مــاو بعلهــا أو قتــل ال تتــزوج بعــعه أبــعا ،ف ــلول مــن أابل

لــه ان

 ،فتــزوج ابم ـءأس أوراي ل ـما قتــل وانملــغ عــع ا فــذلك الــذي دــق علــى النــاس مــن قبــل
أنــه قــال لعلممــة ان رضــا النــاس ال ميلــك وألســنتهم ال

ابســناده إىل أيب عبــع

إىل انه تبا الطو و نةء إىل امءأس أوراي فهواهـا وانـه قـعو زوجهـا امـاو التـابوو وـ قتـل ث
تلبط ،امل ينسبوا داود
تزوج هبا؟ واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
أنه قال :ال اوتـى بءجـل يـزعم أن داود تـزوج امـءأس أوراي إال
 22ـ يف جمما البيان وقع روى عن أمو امل من علي
جلعته وعين وعا للنبوس ووعا لإلس و.
يمول فيه جميبا لبعم الزادقـة وقـع قـال
 23ـ يف كتاب االوتجاج للطربسي وعيا طويل عن أمو امل من
واجعه قع دهء هفواو أنبياعه إىل قوله :ويبع ـه علـى داود جربعيـل وميكاعيـل ويـا تسـوروا احملـءاب إىل آخـء الموـة :وامـا
البــاهءس وقعرتــه المــاهءس،
ومــا بينــه يف كتابــه ،فــان ذلــك مــن أدل الــعالعل علــى وكمــة
هفـواو األنبيــا
وعزته الةاهءس ،ألنه علم ان بءاه األنبيا عليهم ـ
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السـ و تكــرب يف ــعور أ هــم وان بعلــهم مــن يتخــذ بعلــهم إاــا كالــذي كــان مــن النوــارى يف ابــن مــءمي ،فــذكءها داللــة

َْ ُ
لن
 ،امل تسما إىل قوله يف فة عيسى ويا قال فيـه ويف امـه :اكنا يأك ِ

على ختلفهم عن الكمال الذي انفءد به
الط َ
ذ
عاآ يع ان من أكل الطعاو كان له ثمل ،وكل من كان له ثمل فهو بعيع ا ادعته النوارى البن مءمي.
قـال :إن داود
 24ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وـعثين أيب عـن ابـن أيب عمـو عـن هشـاو عـن الوـادا

ل ـما

إىل اجلبــال والطــو ان يســبان معــه ،وكــان ســببه انــه
خليفـة يف األر وانــزل عليــه الزبــور واووــى
جعلــه
نبيـا
إذا لى ببين إسءاعيل يموو وزيءه بعع مـا يفـءم مـن الوـلوس فيامـع ويسـباه ويكـربه ويهللـه ث ميـعل األنبيـا
فنـادى داود ربــه،
نبيـا ويـذكء مـن فلــلهم وأفعـاام ودـكءهم وعبــاد م ت سـباانه والوـرب علـى ب عــه وال يـذكء داود
اليــه :ه ـ ال عبــادي ابليــتهم
فمــال :اي رب قــع أثنيــغ علــى األنبيــا مبــا قــع أثنيــغ علــيهم ومل ت ـ ن علــى؟ فــلووى
فوربوا ،واا اث عليهم بذلك ،فمال :اي رب فابل و ا رب ،فمال :اي داود ختتار الـب علـى العافيـة ان أبليـغ هـ ال
ومل أعلمهم واا ابليك وأعلمك ان ب عي يف سنة كذا ودهء كـذا ويـوو كـذا وكـان داود يفـءم نفسـه لعبادتـه يومـا ويمعـع يف
ادـتعو عبادتـه وخـ يف إلءابـه
إلءابه ،ويوما يمعـع لبـين إسـءاعيل فـياكم بيـنهم ،فلمـا كـان يف اليـوو الـذي وعـعه
ووجل الناس عن نفسه ،وهو يف إلءابه يوـلي فـاذا بطـاعء وقـا بـ يعيـه جناوـاه مـن زبءجـع أخلـء ورجـ ه مـن ايقـوو
أمحء ورأسه ومنماره من الل ل والزبءجع فلعجبه جعا ونسي ما كان فيـه ،فمـاو ليلخـذه فطـار الطـاعء فوقـا علـى وـاعط بـ
ذلــك احلــاعط ليلخــذ الطــو فــاذا ام ـءأس
داود وب ـ أوراي بــن ويــان ،وكــان داود قــع بعــا أوراي يف بعــا ،فوــعع داود
أوراي جالســة تهتســل ،فلمــا رأو ــل داود نشــءو دــعءها وألطــغ بــه بــعهنا ،فنةــء إليهــا داود وافتــنت هبــا ،ورجــا إىل إلءابــه
ونسي ما كان فيه ،وكتل إىل اوبه يف ذلك البعا لـما ان توووا ( )1إىل موضا كيغ وكيغ يوضا التابوو بينهم
__________________
( )1ويف نسخة الباار «ان يسووا» مكان «ملا ان توووا».
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وب ععوهم ،وكان التابوو يف ب إسءاعيل كما قال
َ ُ

ْ

ُ

ُ
ُ
ٌ
َ ٌَ
َ
ُ
بينة ِم ْن َر ربك ْم َو َب ِق ذية ِم ذما ت َر َك آَ ُموىس َوآَ
ِ :في ُِ س ِ

َ
ُ َ ْ ُ َ
إىل السـما ملـا عملـغ بنـو إسـءاعيل ابملعا ـي ،فلمـا أللـبهم
كزة وقـع كـان رفـا بعـع موسـى
هارون َت ِملُ الملئِ
جــالوو وســللوا النــن ان يبعــا إلــيهم ملكــا يماتــل يف ســبيل تمــعس وجهــه بعــا إلــيهم طــالوو وانــزل علــيهم التــابوو
وكان التابوو إذا وضا ب ب إسءاعيل وب أععاعهم ورجا عن التابوو إنسان كفـء وقتـل وال يءجـا أوـع عنـه إال ويمتـل

إىل ــاوبه الــذي بع ــه أن ضــا التــابوو بينــك وبـ عــعوك .وقــعو أوراي بــن ويــان بـ يــعي
أو يمتــل ،فكتــل داود
التابوو فمعمه وقتل ،فلما قتل أوراي دخل عليه امللكان وقععا ومل يكن تزوج امءأس أوراي وكانغ يف عـع ا ،وداود يف إلءابـه
ْ
ََ ْ َ ْ
مان بَزىغ َدع ُضزنا
يوو عبادته ،فعخل امللكان من سمة البيغ وقععا ب يعيه ،ففز داود منهما فمـاال :ال َّتف خر ِ
ْ
َ َْ
َ ْ ُ ْ ََْ
ر
ُْ ْ
َ
ْ ر
اط ولعاود وين ذ تسعة وتسعون امـءأس مـا بـ مهـوس
لَع دع ٍض فاحكم بيننا بِاْلَق َوال تش ِطط َواه ِدنا إىل سوا ِء الُص ِ
ٌَ َ َ
َ َُ ْ ٌ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ٌ
ذ
قاَ أَ ْكفلْنيهزا َو َع ذ
زَّ ِِن ِِف
ف
ة
د
واح
ة
( )1إىل جاريـة ،فمـال أوـعمها لـعاودِ :إن هذا أ ِي ه تِسع وتِسعون نععة و ِِل نعع
ِ
ِ ِ
ْ
َْ َ َ
ََ ْ َ ََ َ ُ
عاجز ُِ إىل قولـه
اْلطا ِ أي لمين وقهءين فمـال داود كمـا وكـى
ِ
 :لقد ظلمزك بِس ِ
زثاَ نعع ِتزك إىل نِ ِ
َ
َو َخ ذر را ِكعا َوأنا َ قال :فلاك املستععى عليه من امل عكة وقال :وكم الءجل على نفسـه ،فمـال داود :أتلـاك

وقع عويغ؟ لمع مهمغ ان اهشم فاك ( )2قال :فعءجا وقال امللك املسـتععى عليـه :لـو علـم داود انـه أوـق ان يهشـم فـاه
مـ  ،ففهــم داود األمــء وذكــء اخلطي ــة فبمــي أربعـ يومــا ســاجعا يبكــى ليلــة وهنــاره وال يمــوو إال وقــغ الوــلوس وـ اتــءا
جبينه وسال العو من عينيه.
فلمــا كــان بعــع أربعـ يومــا نــودي :اي داود مــا لــك أجــاعا أنــغ فنشــبعك أو مــثن فنســميك أو ع ـءاين فنكســوك ،أو

خاعة فن منـك؟ فمـال :أي رب وكيـة ال أخـالة وقـع عملـغ مـا عملـغ وأنـغ احلكـم العـعل الـذي ال اـوز لـم ـامل؟
إليه تل اي داود فمال أي رب وان ح ابلتوبـة؟ قـال :ـء إىل قـرب أوراي وـ ابع ـه إليـك واسـ له ان يهفـء
فلووى
لك ،فان ألفء لك ألفءو لك
__________________
( )1املهوس من النسا  :احلءس الهالية املهء.
( )2هشم الشي  :كسء.

448

ميشـى علــى قعميــه ويمــء الزبـور وكــان إذا قــء الزبــور ال

قـال :اي رب فــان مل يفعــل؟ قـال :اســتوهبك منــه ،فخــءج داود

يبمى وجء وال معر وال طايء وال سبا إال وااوبه وـ انتهـى إىل جبـل وعليـه نـن عابـع يمـال لـه وزقيـل ،فلمـا سـا دوي
اجلبال و وو السبا علم انه داود ،فمال :هـذا النـن اخلـاطل .فمـال داود :اي وزقيـل أأتذن ح أن ا ـعع إليـك؟ قـال :ال
فلووى إىل وزقيل :اي وزقيل ال تعو داود خبطي ته وسلين العافيـة ،فنـزل وزقيـل وأخـذ
فانك مذنل ،فبكى داود
بيع داود وأ ععه إليه فمال له داود :اي وزقيل هـل مهمـغ خبطي ـة قـط؟ قـال :ال قـال :فهـل دخلـغ العجـل ـا أنـغ فيـه
مـن عبـادس ؟ قـال :ال ،قــال :فهـل ركنـغ إىل الــعنيا فلوببـغ ان أتخـذ مـن دــهوا ا ولـذا ا؟ قـال :بلــى رمبـا عـء ذلــك
الشـعل فـاذا بسـءيء مـن وعيـع
بملن ،قال فمـا توـنا؟ قـال :ادخـل هـذا الشـعل فـاعترب مبـا فيـه ،قـال :فـعخل داود
عليــه لجمــة ابليــة وعةــاو تــءس ،وإذا لــول مــن وعيــع وفيــه مكتــوب ،فمـءأه داود فــاذا فيــه :اا اروى بــن ســلم ملكــغ الــة
سنة وبنيـغ الـة معينـة ،وافتللـغ الـة جاريـة ،وكـان آخـء أمـءي ان ـار الـرتاب فءادـي ،واحلجـارس وسـادي ،واحليـاو
والعيــعان جـواين ،فمــن راين فـ يهــرت ابلــعنيا ،وملــى داود وـ أتــى قــرب أوراي فنــاداه فلــم ابــه ث اداه نيــة فلــم ابــه ،ث
اداه ل ــة ،فم ــال أوراي :م ــا ل ــك اي نــن د ــهلتين ع ــن س ــءوري وق ــءس عي ــين؟ ق ــال :اي أوراي األف ــء ح وه ــل ح خطي ــذ،
اليـه :اي داود بـ لـه مـا كـان منـك ،فنــاداه داود فلجابـه يف ال ال ـة فمـال :اي أوراي فعلـغ كـذا وكـذا وكيــغ
فـلووى
إىل ـاول
وكيغ؟ فمال أوراي :أتفعل األنبيا م ل هذا؟ فناداه فلم ابه ،فوقا داود على األر ابكيا فـلووى
الفــءدوس ليكشــة عنــه ،فكشــة عنــه فمــال أوراي :ملــن هــذا؟ فمــال ملــن ألفــء لــعاود خطي تــه ،فمــال :اي رب قــع وهبــغ لــه
إىل بـ إسـءاعيل وكــان إذا ــلى وزيــءه حيمــع وي ـ عليــه وي ـ علــى األنبيــا ث يمــول :كــان
خطي تــه ،فءجــا داود
م ــن فل ــل ن ــن داود قب ــل اخلطي ــة كي ــغ وكي ــغ ،ف ــاألتم داود
خطي تك وألزمغ عار ذنبك ب إسءاعيل ،قال :اي رب
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ف ــلووى

الي ــه :اي داود ق ــع وهب ــغ ل ــك

كية وأنغ احلكم الععل الذي ال جتور؟ قال :ألهنم مل يعاجلوك الكـرب ( )1وتـزوج داود
َ َ

َ

َ

َ ْ

ابمـءأس أوراي بعـع ذلـك ،فولـع

 :ف ََف ْرنا ُه َل ِ َك َو ِإ ذن ُه ِعنْ َدنا ل َُّلىف َو ُح ْس َن َمآ ٍ (.)2
ث قال
له منها سليمان
يف قولــه :و ــن داود أي علــم وأاب أي ب ،وذكــء ان داود كتــل
 25ـ ويف روايــة أيب اجلــارود عــن أيب جعفــء
إىل اوبه :ان ال تمعو أوراي ب يعي التابوو ورده فمعو أوراي إىل أهله ومكا مثانية أايو ث ماو.
وـعيا طويـل وقـع كتـل بتمامـه عنـع قولـه تعـاىل:
 26ـ يف كتاب املناقل البـن دـهء آدـوب عـن زيـن العابـعين
َوإ ذن يُوا ُ َس لَم َن ال ْ ُم ْر َسل َ
ني وفيه ان ووو يـونس قـال لـه :إن تعـاىل مل يبعـا نبيـا مـن آدو إىل أن ـار جـعك
ِ
ِ
ِ
إال وق ـع عــء عليــه واليــتكم أهــل البيــغ ،فمــن قبلهــا مــن األنبيــا ســلم وختلــص ،ومــن توقــة عنهــا وتتعتــا يف
د
محلها لمى ما لمى آدو من املويبة ،وما لمى نول مـن الهـءا ،ومـا لمـى إبـءاهيم مـن النـار ومـا لمـى يوسـة مـن اجلـل ،ومـا
لمى أيوب من الب  ،وما لمى داود من اخلطي ة إىل أن بعا يونس.
 27ـ يف تفسو علي بن إبـءاهيم وـعثين أيب عـن الماسـم بـن د عـن سـليمان ابـن داود املنمـءي عـن محـاد قـال :سـللغ
 ،فمال :اما و ما اوتى احلكمة حبسـل وال مـال وال أهـل وال
عن لممان ووكمته الذ ذكءها
أاب عبع
بســط يف جس ــم وال ل ــال ،وذك ــء و ــعي ا ط ــوي ذك ــءاه بتمامــه يف لمم ــان وفي ــه يم ــول  :وان تب ــارك وتع ــاىل أم ــء
طواعة من امل عكة و انتوة النهار وهعأو العيون ابلماعلة ( )3فنادوا لممان ويا يسما وال يـءاهم فمـالوا :اي لممـان
هل لك ان
__________________
( )1كذا يف األ ل ويف نسخة «مل يعاجلوك البكءس» ويف املوعر «مل بعاجلوك ابلتكرب» ويف نسخة الباار «مل يعاجلوك النكو».
( )2قال اولسي (ره) :اعلم ان هذا اخلرب إلمول على التمية ملوافمتـه ملـا روتـه العامـة يف ذلـك «انتهـى» وقـال احملشـى :مـا معارضـته لءوايـة أيب اجلـارود
اتتية وألوها.
( )3هعأو العيون :سكنغ ،والماعلة :منتوة النهار.
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اعلك

خليفـة يف األر

كـم بـ النـاس؟ فمـال لممـان :ان أمـءين

بـذلك فالسـما والطاعـة ألنـه ان فعـل يب ذلـك

أعــانين عليــه وعلمــين وعوــم  ،وان هــو خــون قبلــغ العافيــة ،فمالــغ امل عكــة :اي لممــان مل؟ قــال :الن احلكــم بـ النــاس
أبدع املنازل من الـعين ،وأك ـء فتنـا وبـ أبدـع مـا خيـذل وال يعـان ويهشـاه الةلـم مـن كـل مكـان و ـاوبه فيـه بـ أمـءين
ان أ اب فيه احلـق فبـاحلءى ان يسـلم ،وان اخطـل اخطـل طءيـق اجلنـة ،ومـن يكـن يف الـعنيا ذلـي وضـعيفا كـان أهـون عليـه
يف املعــاد مــن ان يكــون فيــه وكمــا س ـءاي ( )1د ـءيفا ومــن اختــار الــعنيا علــى اتخــءس خيس ـءمها كلتامهــا تــزول هــذه وال يــعرك
تلـك ،قــال :فتعجــل امل عكــة مـن وكمتــه واستاســن الــءمحن منطمـه فلمــا امســى وأخــذ ملـجعه مــن الليــل أنــزل عليــه
احلكم فهشاه هبا مـن قءنـه إىل قعمـه وهـو اعـم ،وألطـاه ابحلكمـة ألطـا فاسـتيمظ وهـو اوكـم النـاس يف زمانـه ،وخـءج علـى
امل عك ــة فن ــادو داود
الن ــاس ينط ــق ابحلكم ــة وينه ــى فيه ــا ق ــال :فلم ــا اوت ــى احلك ــم ابخل ف ــة ومل يمبله ــا أم ــء
اخل فــة يف األر وابتلــى هبــا ألــو مــءس ،كــل ذلــك
ابخل فــة فمبلهــا ومل يشــرتا فيهــا بشــءا لممــان ،فلعطــاه
ويعةه مبواعةه ووكمته وفلـل علمـه ،وكـان
يهوى يف اخلطل يميله تعاىل ويهفء له ،وكان لممان يك ء زايرس داود
يم ــول ل ــه :ط ــو ل ــك اي لمم ــان أوتي ــغ احلكم ــة و ــءفغ عن ــك البلي ــة ،واعط ــى داود اخل ف ــة وابتل ــى ابحلك ــم
داود
والفتنة.
 28ـ يف الكايف د بن حي عن أمحع بن د عـن احلسـ بـن سـعيع عـن فلـالة بـن أيـوب عـن أابن بـن ع مـان عمـن
أن نبيا من األنبيا دكا إىل ربه الملا فمال :كيـة اقلـى مبـا مل
قال :يف كتاب عل ٍّي
أخربه عن أيب عبع
قــال :اي رب
تــءعي ومل تســما اذن؟ فمــال :اقــم بيــنهم ابلبينــاو وأضــفهم إىل اســى ( )2حيلفــون بــه ،وقــال :إن داود
أرين احلق كما هو عنعك و اقلى به ،فمال :انـك ال تطيـق ذلـك فـلحل علـى ربـه وـ فعـل فجـا ه رجـل يسـتععي علـى
رجل فمال :إن هذا أخذ ماح ،فلووى
__________________
( )1السءي :السيع الشءية.
( )2يف الماموس :أضفته اليه :أجللته.
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إىل داود :ان هذا املستععى قتل أاب هذا الءجل وأخذ ماله ،فلمء داود

ابملستععي فمتل وأخـذ مالـه فعفعـه

ودخــل عليــه مــن ذلــك مــا كــءه ،فــععى ربــه ان يءفــا
إىل املســتععى عليــه قــال :فعجــل النــاس و ــعثوا وـ بلــغ داود
اليه :ان اوكم بينهم ابلبيناو وأضفهم إىل اسى حيلفون به.
ذلك ففعل ،ث اووى
 29ـ يف أ ــول الكــايف علــي بــن إب ـءاهيم عــن أبيــه عــن ابــن أيب عمــو عــن منوــور عــن فلــيل األعــور عــن أيب عبيــعس
أنه قال :اي أاب عبيعس إذا قاو قاعم آل د وكم حبكم داود وسليمان ،ال يسـ ل [عـن] بينـة،
احلذا عن أيب عبع
واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
يمـول :ال تـذهل الـعنيا
 31ـ د بن حي عن أمحع بن د عن د بن سنان عن أابن قال :سعغ أاب عبع
و خيءج رجل م حيكم حبكومة آل داود ،وال يسلل بينة ،يعطى كل نفس ومها.
 :مب

 31ـ د عــن أمحــع عــن ابــن إلبــوب عــن هشــاو بــن ســامل عــن عمــار الســاابطي قــال :قلــغ أليب عبــع
كمون إذا وكمتم؟ قال :حبكم ووكم داود فاذا ورد علينا الشي الذي ليس عنعا تلماا به رول المعس.
 32ـ د بن أمحع عن د بن خالع عن النلء بن سويع عن حي احللن عن محءان بن أع عن جعيـع اامـعاين عـن
قال :سللته أبي وكم كمون؟ قال :وكم آل داود ،فان أعياا دي يلماا به رول المعس.
علي بن احلس
 33ـ أمحع بن مهءان عن د بن علي عـن ابـن إلبـوب عـن هشـاو بـن سـامل عـن عمـار السـاابطي قـال :قلـغ أليب
 :مــا منزلــة االعمــة؟ قــال :كمنزلــة ذي الم ـءن وكمنزلــة يودــا وكمنزلــة آ ــة ــاول ســليمان ،قــال :فبمــا
عبــع
كمون؟ قال :حبكم ووكم داود ووكم د ،ويتلماا به رول المعس.
 34ـ يف كتــاب اخلوــال عــن جــابء بــن عبــع قــال :قــال رســول
وطول األمل اما ااوى فانه يوع عن احلق ،واما طول األمل فينسى اتخءس.
انه
عن النن
 35ـ عن سليم بن قيس اا ح عن أمو امل من
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 :إن أخــوف مــا أخــاف علــى أمــذ ااــوى

قــال يف ك ـ و لــه إىل أن قــال :ث قــال أمــو امل ـ من

 :أت إن أخــوف مــا أخــاف علــيكم خوــلت اتبــا ااــوى وطــول

األمل ،اما اتبا ااوى فيوع عن احلق وطول األمل ينسى اتخءس.
قال :ث ث درجاو وث ث كفاراو وث ث موبماو وثـ ث منجيـاو،
 36ـ عن أيب جعفء د بن علي الباقء
فلما العرجاو إىل أن قال  :واما املوبماو فشح مطا وهوى متبا وإعجاب املء بنفسه.
 37ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وعثنا د بن جعفء قال وعثنا حي بن زكـءاي الل لـ ي عـن علـي بـن وسـان عـن عبـع
َْ ََُْ ذ َ َُ َ َ ُ
ذ
زاْلا ِت قـال :أمـو املـ من
الءمحان بن ك و قال :سللغ الوـادا
عـن قولـه :أآ َنعل ِ
اَّلين آمنزوا وع ِملزوا الر ِ
َ
َْ
ْ
َ
ٌ َْ ُ ْ َ ُ َ ٌ َ ذ
ْ
ذ
وأ اابه َاكل ْ ُم ْفسد َ
() 1
ُ
ين ِِف اْلر ِض قال :وبرت وزريق وأ ااهبما ِكتا أنَّهاه إِْلزك مبزارك ِْلزدبروا آياتِز ُِ
ِ ِ
يفتخء هبا ويمول :ما اعطـى أوـع
وليذكءوا أولوا األلباب الباقية وكان أمو امل من
فثايته أمو امل من واالعمة
قبلي وال بععي م ل ما أعطيغ.
ال ينبهــي ألهــل احلــق ان ينزل ـوا
وــعيا طويــل يمــول فيــه
 38ـ يف روضــة الكــايف ابســناده إىل أيب عبــع
أنفسهم منزلة أهل الباطل ،الن مل اعل أهـل احلـق عنـعه مبنزلـة أهـل الباطـل ،مل يعءفـوا وجـه قـول يف كتابـه إذ يمـول:
َ َ ُ ذ

ُ

َ ْ ْ

َ َ ُ ْ

َْ

َ ْ

ذ
أ ْآ َنْ َعل اَّل َ َ ُ َ
ين ِف اْل ْرض أ ْآ َنْ َعل ال ُم ذتق َ
ُ
َ
ني اكل ُف ذع ِار .
ِ
ِ
ين آمنوا َوع ِملوا الر ِ
ِ
اْل ِ
ات اكلمف ِس ِد ِ
والفــاجء ان اعتمنتــه خان ــك ،وان
وــعيا طويــل يمــول فيــه
 39ـ يف كتــاب اخلوــال عــن أمــو امل ـ من
اوبته دانك وان وثمغ به مل ينواك.
يمــول :إن ألهــل التمــوى
قــال :كــان أمــو املـ من
 41ـ عــن أيب بوــو عــن أيب جعفــء د بــن علــي البــاقء

ع ماو يعءفون هبا ،عا احلعيا ،وأدا االمانة والوفا ابلعهع ،وقلة الفخء والتجمل و ـلة األروـاو ،ورمحـة اللـعفا ،
وقلة املوا س للنسا وبذل املعءوف ووسن اخللق وسعة احللم واتبا العلم فيما يمءب إىل تعاىل.
__________________
( )1كناية عن االول وال اين وقع مء أيلا.
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 41ـ يف الكــايف علــي بــن إبـءاهيم عــن أبيــه عــن ابــن أيب عمــو عــن محــاد عــن وءيــز عــن زرارس والفلــيل عــن أيب جعفــء
َ ْ

ُ

« :ان الوـلوس اكنَ ْ
ت َلَع ال ُم ْثمن َ
ني ِكتابزا َم ْوقوتزا يعـ مفءوضـا ولـيس يعـ وقـغ فو ـا ،إذا
يف قـول
ِِ
وـ ـ ها
جاز ذلك الوقغ ث ها مل يكن لوته هذه م داس ،ولو كان ذلـك كـذلك الـك سـليمان بـن داود
لهو وقتها ولكنه م ما ذكءها وها ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.

 42ـ يف كتــاب علــل الش ـءاعا وــعثنا د بــن احلســن قــال :وــعثنا احلسـ بــن احلســن بــن أابن عــن احلس ـ بــن
« :كتـااب موقـو » قــال:
يف قـول
سـعيع عـن النلـء بــن سـويع عـن موسـى بــن بكـء عـن زرارس عـن أيب جعفــء
موجبــا ،امنــا يع ـ بــذلك وجوهبــا علــى امل ـ من  ،ولــو كانــغ كمــا يمولــون الــك ســليمان بــن داود و ـ أخــء الوــلوس و ـ
توارو ابحلجاب ،ألنه لو ها قبل ان تهيبغ ،كان وقتا وليس لوس أطول وقتا من العوء.
أنــه قــال :إن ســليمان بــن داود عــء عليــه ذاو يــوو ابلعشــي
 43ـ يف مــن ال حيلــءه الفميــه روى عــن الوــادا
اخليـل فادـتهل ابلنةــء إليهـا وـ تـوارو الشـمس ابحلجــاب فمـال للم عكــة« :ردوا الشـمس علـي وـ أ ـلي ــلوتى يف
وقتها ،فءدوها فماو فمسح ساقيه وعنمه وامء أ اابه الذين فاتتهم الوـلوس معـه مب ـل ذلـك ،وكـان ذلـك وضـو هم للوـلوس

َ
َُ ُ َْ َ ْ َ َْْ ُ ذ ُ
زد ِإنزُ
َ :و َوهبْنا ِفاود سليمان نِعم العب
ث قاو فولى ،فلما فءم ألابغ الشمس وطلعغ النجوو ،وذلـك قـول
ُ ْ ُ َ َ ر َ ْ َ ْ ُ ُ ذ َْ ْ َ ْ ْ َ ر َ ذ َ َ ْ ْ
ُّ
َش ذ
أَ ذوا ٌ إ َْ ُعر َض َعلَيُْ بالْ َ
ر
اْلعا ِ ُردوها
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ت
وار
ت
ىت
ح
ِّب
ر
ر
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َ
ن
ع
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اْل
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ت
ب
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إ
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اْل
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الر
ع
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ َْْ
ََذ َ َ َ َ ْ
ُّ
ناق .
وق واْلع ِ
َع فط ِفق مسحا بِالس ِ

ويف روايـة

 44ـ يف جممـا البيـان وقيـل ان هـذه اخليـل كانـغ دـهلته عـن ـلوس العوـء وـ فـاو وقتهـا عـن عل ٍّـي
أ اابنا انه فاته أول الوقغ.
 45ـ قــال ابــن عبــاس ســللغ عليــا عــن اتيــة هــذه فمــال :مــا بلهــك فيهــا اي بــن عبــاس؟ قلــغ لــه :سعــغ كعبــا يمــول:
بعــء االف ـءاس و ـ فاتتــه الوــلوس «فمــال ردوهــا عل ـي» يع ـ األف ـءاس وكانــغ أربعــة عشــء فــلمء
ادــتهل ســليمان
بلءب سوقها وأعناقها ابلسية
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فمتلتهــا فســلبه

ملكــه أربعــة عشــء يومــا ألنــه لــم اخليــل بمتلهــا ،فمــال علـي

 :كــذب كعــل لكــن ادــتهل ســليمان

بعــء االفـءاس ذاو يــوو ألنــه أراد جهــاد العــعو وـ تـوارو الشــمس ابحلجــاب ،فمــال أبمــء للم عكــة املــوكل
ابلشــمس« :ردوهــا علـي» فــءدو فوــلى العوــء يف وقتهــا ،وأن أنبيــا ال يةلمــون وال امــءون ابلةلــم ألهنــم معوــومون
مطهءون.
 46ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقال علي بـن إبـءاهيم

ُ ْ ُ َ َ
َش ذ
أَ ذوا ٌ إ َْ ُعر َض َعلَيُْ بالْ َ
ر
اْلياد فقاَ ِإ
نات
ف
ا
الر
ع
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ

وذلك ان سليمان

ر

َ
َُ ُ َْ َ ْ َ َْْ ُ ذ ُ
زد إِنزُ
َو َوهبْنزا ِفاود سزليمان نِعزم العب
يف قولـه
َ ْ َ ْ ُ ُ ذ َْ ْ َ ْ ْ َ ر َ ذ َ َ ْ ْ
ري عن َِك ِر رِّب حزىت تزوارت بِ ِ
اْلعزا ِ
أحببت حب اْل ِ

كان حيـل اخليـل ويستعءضـها فعءضـغ عليـه يومـا إىل أن ألابـغ الشـمس وفاتتـه ـلوس العوـء ،ث

دعا ابخليل فلقبل يلءب أعناقها وسوقها ابلسية و قتلها كلها وهو قوله تعـاىلُ :ر ُّدوها َ َ ذ َ َ َ َ ْ
ُّ
زوق
َع فط ِفق مسحا بِالس ِ
َ َْْ
ملــك ســليمان يف خامتــه ،فكــان إذا ألبســه ول ـءته اجلــن واالنــس
جعــل
ززاق ( )1وقــال الوــادا
ز
ن
ع
واْل
ِ

والشــياط وليــا الطــو والــووش وأطــاعوه فيمعــع علــى كءســيه ،ويبعــا

رحيــا مــل الكءســي جبميــا مــا عليــه مــن

الشياط والطو واالنس
__________________
( )1قـال اولسـي (ره) مـا ذكــءه علـي بـن إبـءاهيم يف أتويـل تلـك اتايو موافمــة لـءواايو املخـالف وامنـا أواــا علمـاؤا علـى وجــوه أخـء ،قـال الوــعوا
(ره) يف الفميــه قــال زرارس والفلــيل :قلنــا أليب جعفــء
اخل ف يزعمون ان سليمان

ـ وذكــء احلــعيا املاضــي ــغ رقــم  33عــن الكــايف ـ ث قــال (ره) :إن اجلهــال مــن أهــل

ادتهل ذاو يوو بعء اخليل و توارو الشمس ابحلجاب ث أمء بءد اخليل وأمء بلءب سـوقها وأعناقهـا وقـال

اهنا دهلتين عن ذكء ريب وليس كما يمولون ،جل نن

سليمان

عن م ل هذا الفعل ألنه مل يكن للخيل ذنل فيلـءب سـوقها وأعناقهـا الهـا

مل تعء نفسها عليه ومل تشهله وامنا عءضغ عليه وهي هباعم ألو مكلفة ،والوـايح يف ذلـك مـا روى عـن الوـادا

أنـه قـال سـليمان بـن داود

انه عء عليه ذاو يوو  ...إىل آخء احلعيا املاضي غ رقم  43ث ذكء وجوها أخـء يف أتويلهـا فءاجـا ج  112 :14ـ  115مـن الطبعـة
احلعي ة.
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والــعواب واخليــل ،فتمــء هبــا يف ااـوا إىل موضــا يءيــعه ســليمان ،فكــان يوــلي الهــعاس ابلشــاو ،والةهــء بفــارس ،وكــان امــء
ملكـه،
الشياط ان حيملوا احلجارس من فارس ويبيعوهنا ابلشاو ،فلما مسح أعناا اخليل وسـوقها ابلسـية سـلبه
وكان إذا دخل اخل دفا خامته إىل بعم من خيعمـه فجـا دـيطان فخـع خادمـه وأخـذ منـه اخلـا ولبسـه ،فخـءو عليـه
الشــياط واجل ــن واالنــس والط ــو وال ــووش ،وخ ــءج س ــليمان يف طل ــل اخل ــا فل ــم ا ــعه فه ــءب وم ــء علــى س ــاول البا ــء
وأنكــءو بنــو إس ـءاعيل الشــيطان الــذي توــور يف ــورس ســليمان ،وســاروا إىل امــه فمــالوا اــا :أتنك ـءين مــن ســليمان دــي ا؟
فمالغ :كان أبء الناس يب وهو اليوو يبهلين؟ و اروا إىل جواريه ونساعه فمالوا أتنكءين مـن سـليمان دـي ا؟ قلـن :كـان مل
يكن ،اتينا يف احلـيم ،واتن اتينـا يف احلـيم فلمـا خـاف الشـيطان ان يةنـوا بـه المـى اخلـا يف الباـء ،فبعـا سكـة
ميـء علـى سـاول الباـء عبـا
فالتممته وهءب الشيطان فبموا بنوا إسءاعيل يطلبون سليمان أربع يوما ،وكان سليمان
إىل مبا كـان منـه ،فلمـا كـان بعـع أربعـ يومـا مـء بوـياد يوـيع السـمك فمـال لـه :أعينـك علـى ان تعطيـين مـن السـمك
دي ا؟ فمال :نعم فلعانه سليمان فلما ا ـطاد دفـا إىل سـليمان سكـة فلخـذها فشـق بطنهـا وذهـل ليهسـلها فوجـع اخلـا
يف بطنها فلبسه فخءو عليه الشياط واجلن واالنس والطو والوووش ورجا إىل ما كان ،وطلـل ذلـك الشـيطان وجنـوده
الــذين كــانوا معــه فميــعهم ووــبس بعلــهم يف جــوف املــا وبعلــهم يف جــوف الوــخء أبســامى
معذبون إىل يوو الميامة (.)1
__________________

 ،فهــم إلبوســون

( )1قــال الشـءية املءتلــى (ره) يف تنزيــه األنبيــا ة  121بعــع نمــل مــا سعتــه ــا ورد يف تفســو االيــة وذكــءه الممــى (ره) مــا لفةــه :قلنــا امــا مــا رواه
اجلهال يف الموص يف هذا الباب فليس ا يذهل على عاقل بط نه وان م له ال اوز علـى األنبيـا

وان النبـوس ال تكـون يف خـا وال يسـلبها

وال ينــز عنــه وان تعــاىل ال ميكــن اجل ـ مــن التم يــل بوــورس النــن (ره) وال ألــو ذلــك ــا افــرتوا بــه علــى النــن ( ) وامنــا الكـ و يف مــا
النــن
يمتليه اهء المءآن وليس يف الةاهء أك ء من جسعا المى على كءسـيه علـى سـبيل الفتنـة لـه وهـي االختبـار واالمتاـان ث ذكـء (ره) مـا قيـل فيـه مـن
التلوي و والتفاسو وسيلتى بعلها يف رواية الطربسي (ره) وألوه.
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قال :وملا رجا سليمان إىل ملكه قال أل ة ـ وكان آ ة كاتل سـليمان وهـو الـذي كـان عنـعه علـم مـن الكتـاب ـ:
قع عذرو الناس جبهالتهم فكية أعذرك؟ فمال :ال تعذرين ،فلمع عءفـغ احلـوو ( )1الـذي أخـذ خامتـك وأابه وامـه وعمـه
وخالــه ،ولمــع قــال ح :اكتــل ح فملــغ لــه :إن الملــم ال اــءى اجلــور ،فمــال :اجلــس وال تكتــل فكنــغ اجلــس وال اكتــل
دي ا ،ولكن أخربين عنك اي سليمان ءو ل ااعهع وهو أخس الطو منبتا وأنتنه رحيا ،قـال :انـه يبوـء املـا مـن ورا
الوــفا األ ــم ،فمــال :وكيــة يبوــء املــا مــن ورا الوــفا وامنــا يـوارى عنــه الفــخ بكــة مــن تـءاب وـ اخــذ بعنمــه؟ فمــال
سليمان :قة اي وقاف ( )2انه إذا جا المعر وال دون البوء.
َََ ْ ََذ ُ َْ َ َََْ ْ َ ُ
ر
ْ
 47ـ يف جمما البيان :ولقد فتنا سليمان وألقينا لَع كر ِسي ُِ اتية واختلة العلما يف زلتـه وفتنتـه واجلسـع الـذي
قــال يومـا يف جملسـه ألطــوفن الليلـة علـى سـبع امـءأس تلـع كـل امـءأس
المـى علـى كءسـيه علــى أقـوال :منهـا ان سـليمان
مـنهن أل مــا يلـءب ابلســية يف سـبيل ومل يمــل ان دـا  ،فطــاف علـيهن فلــم مـل مــنهن إال امـءأس واوــعس جــا و
 ،قال :ث قال فو الذي نفس د بيـعه لـو قـال ان دـا جلاهـعوا يف سـبيل
بشق ولع ،رواه أبو هءيءس عن النن
فءساا ،واجلسع الذي المى على كءسيه كان هذا.
ابن قـال بعلـهم لـبعم :ان عـاش لـه ولـع لنلمـ منـه
 48ـ ومنها ما روى ان اجلن والشياط لـما ولع لسليمان
مــنهم عليــه فاسرتضــعه يف املــزن وهــو الســااب ،فلــم يشــعء إال وقــع وضــا علــى
مــا لمينــا مــن أبيــه مــن الــب  ،فلدــفق
علــى خوفــه مــن الشــياط وهــو املــءوي عــن أيب
كءســيه ميتــا تنبيهــا علــى ان احلــذر ال ينفــا عــن المــعر ،وامنــا عوتــل
.
عبع
 49ـ يف كتـاب االوتجــاج للطربسـي
قال :إن يهوداي من يهود الشاو وأوبارهم
__________________

روى عــن موسـى بـن جعفــء عـن أبيـه عــن آابعـه عـن احلسـ بـن علــي

( )1ويف بعم النسخ «الشيطان» بعل احلوو وهو الوايح ويف املوعر «اجلن» بعل «احلوو».
( )2الوقاف :احملجم عن المتال .املتلن.
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قال ألمو املـ من

 :فـان هـذا سـليمان اعطـى ملكـا ال ينبهـي ألوـع مـن بعـعه؟ فمـال لـه علـي

 :لمـع كـان ذلـك

اعطى ما هو أفلل من هذا ،انه هبط إليه ملك مل يهبط إىل األر قبله وهو ميكاعيل فمال لـه :اي د عـش
ود
ملكا منعما وهذه مفاتيح خزاعن األر معك ويسو معـك جبااـا ذهبـا وفلـة وال يـنمص لـك فيمـا ادخـء لـك يف االخـءس
وكان خليله من امل عكة؟ فلدار إليه ان تواضا ،فمال :بـل أعـيش نبيـا عبـعا آكـل يومـا وال
دي فاومى إىل جربعيل
آكل يـوم واحلـق إبخـواين مـن األنبيـا  ،فـزاده تعـاىل الكـوثء وأعطـاه الشـفاعة ،وذلـك أعةـم مـن ملـك الـعنيا مـن أواـا
إىل آخءهــا ســبع مــءس ووعــعه املمــاو احملمــود ،فــاذا كــان يــوو الميمــة أقعــعه تعــاىل علــى العــءش فهــذا أفلــل ــا اعطــى
سليمان .
أن ــه ق ــال س ــليمان ب ــن داود
 51ـ يف كت ــاب جعف ــء ب ــن د العوريس ــذ ابس ــناده إىل الو ــادا جعف ــء ب ــن د
ذاو يــوو أل ــاابه :إن تبــارك وتعــاىل قــع وهــل ح ملكــا ال ينبهــي ألوــع مــن بعــعي ،ســخء ح ال ـءيح واالنــس
واجلن والطو وآ ين من كل دي واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 51ـ يف بواعء العرجاو وعثين يعموب بن يزيع عـن احلسـن بـن علـي بـن فلـالة عـن عبـع بـن بكـو عـن أيب عبـع
قــال :كنــغ عنــعه فــذكء ســليمان ومــا اعطــى مــن العلــم ومــا اوتــى مــن امللــك ،فمــال ح :ومــا اعطــى ســليمان بــن
ُ ْ َ
َ
َْ
زِن
ي
ب
يدا
زه
ش
هلل
زا
ب
زىف
ك
داود امنا كان عنعه وـءف واوـع مـن االسـم األعةـم ،و ـاوبكم الـذي قـال تعـاىل :قزل
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ْ
ََ َْ ُ
علم الكتاب.
ك ْم َو َم ْن ِعنْ َد ُه ِعل ُم ال ِبتا ِ فكان و عنع علي
وبين
قـال :كـان سـليمان
 52ـ أمحع بن د عن علي بن احلكم عن دعيل العمءقويف عـن أيب بوـو عـن أيب عبـع
عنعه اسم األكرب الذي إذا س ل به اعطى ،وإذا دعا أجاب ولو كان اليوو الوتاج إلينا.
يف عيون األخبار ابسناده إىل احلس بن خالع عـن أيب احلسـن علـي بـن موسـى الءضـا عـن أبيـه موسـى بـن جعفـء عـن
قـال ذاو يـوو أل ـاابه :أن تعـاىل
قـال :إن سـليمان بـن داود
أبيه جعفء بن د عن أبيه ،د بن علـي
وذكء إىل آخء
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ما نملنا عن العوريسذ.
 53ـ يف تفســو علــي بــن إب ـءاهيم وــعثين أيب عــن أيب بوــو عــن أابن عــن أيب محــزس عــن األ ــبغ بــن نباتــه عــن أمــو
قال :خءج سليمان بن داود من بيغ املمعس ومعه ث مثلس الة كءسي عن ميينه عليها االنـس وث مثـلس الـة
امل من
كءسي عن يساره عليها اجلن ،وامء الطو فل لتهم وامء الءيح فاملتهم و ورد ايوان عن يساره عليها اجلن ،وامـء الطـو
فـل لتهم وامــء الـءيح فاملــتهم وـ ورد ايـوان كســءى يف املــعاين ،ث رجــا فبــاو إب ــطخء ،فاضــطجا ث ألــعا فــانتهى إىل
علــى عمــود منهــا ،فمــال
معينــة بــء كــاوان ( )1ث أمــء ال ـءايل فاملــتهم وـ كــادو اقــعامهم يوــيبها املــا  ،وســليمان
بعلــهم لــبعم :هــل رأيــتم ملكــان قــط أعةــم مــن هــذا أو سعــتم بــه؟ فمــالوا :مــا رأينــا وال سعنــا مب لــه ،فنــاداهم ملــك مــن
السما  :ثواب تسبياة واوعس يف أعةم ا رأيتم.
قـال :إن تبـارك وتعـاىل مل يبعـا أنبيـا ملوكـا يف األر إال أربعـة بعـع
 54ـ يف كتاب اخلوال عـن أيب جعفـء
 ،فلمــا عيــاش فملــك مــا ب ـ املشــءا واملهــءب ،وامــا داود
نــول ،ذا الم ـءن واســه عيــاش وداود ،وســليمان ويوســة
فملك ما ب الشاماو إىل ب د إ طخء وكذلك كان ملك سليمان ،واما يوسة فملـك موـء وبءاريهـا ومل يتجاوزهـا إىل
ألوها.
 55ـ عن د بن خالع ابسناده رفعـه قـال :ملـك األر كلهـا اربعـة ،م منـان وكـافءان فلمـا امل منـان فسـليمان بـن داود
وذو المءن  ،واما الكافءان منءود وخبغ نوء ،واسم ذو المءن عبع بن ضااك بن معع.
 56ـ يف كتاب علل الشءاعا وـعثنا أمحـع بـن حيـ املكتـل قـال :وـعثنا أمحـع ابـن د الـوراا أبـو الطيـل قـال :وـعثنا
علـي بـن هـارون احلمـوي قـال :وـعثنا علـي بـن د بـن سـليمان النـوفلي قـال :وـعثنا أيب عـن علـي بـن يمطـ قـال :قلـغ
خبي ؟ فمال :ال ،فملغ له :فمول
أليب احلسن موسى بن جعفء  :أاوز ان يكون نن
__________________
( )1بء كاوان :اوية بفارس قاله احلموي ويف بعم النسخ «تء كاوان» ابلتا ولعله مواة.
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سـليمان

َ
ْ
ْ
َ :ر ر اغ ِف ْر ِِل َو َه ْب ِِل ُملاك ال يَنْبَ ِِغ ِْل َح ٍد ِم ْن َد ْع ِدي مـا وجهـه ومعنـاه؟ فمـال امللـك ملكـان :ملـك

مــلخوذ ابلهلبــة واجلــور وإجبــار النــاس ،وملــك مــلخوذ مــن قبــل تعــاىل كملــك آل إبـءاهيم وملــك طــالوو وذي الم ـءن ،
َ
ُ ْ
ْ َْ
َ ْ
َ
َْ َ
زدي ان يمـول انـه مـلخوذ ابلهلبـة واجلـور وإجبـار النـاس
فمال سليمان
زد ِمزن دع ِ
 :هب ِِل ملزاك ال ينزب ِِغ ِْلح ٍ
َْ
َ ُ ر َ َْ
لـه
ه الريح َت ِري بِأم ِرهِ رخا ويا أ اب ،وجعـل ألـعوها دـهءا ورواوهـا دـهءا ،وسـخء
فسخء
ُذ

َ

ذ
َذ
َ
اص  ،وعلم منطق الطو ومكن يف األر  ،فعلم الناس يف وقته وبععه ان ملكه ال يشبه ملـك
ياطني ُك دنا ٍء َوغ ذو ٍ
الش ِ
روـم أخـي سـليمان
امللوك املختارين من قبـل النـاس ،واملـالك ابلهلبـة واجلـور ،قـال :فملـغ لـه :فمـول رسـول
وجهـان :أوـعمها :مـا كـان أخبلـه بعءضـه وسـو المـول فيـه ،والوجـه اتخـء يمـول:
بن داود ما كان أخبله؟ فمال :لموله
مــا كــان أخبلــه ان كــان أراد مــا كــان يــذهل إليــه اجلهــال ،ث قــال  :قــع و أوتينــا مــا اوتــى ســليمان ،ومــا مل ي ـ و
َ ُْْ َْ َْ ْ
ك ب ََ ْ
سا
ح
ري
سليمان وما مل ي و أوع من األنبيا  ،قال
يف قوة سليمان :هـذا عطـا ا فامُن أو ز أم ِس ِ ِ ِ ٍ
َ ْ
ُ ُ ذُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ ُ
هاك ْم َعنْ ُُ فانتَ ُهوا .
 :ما آتاكم الرسوَ فخذوه وما ن
يف قوة د
وقال

 57ـ يف الكايف علي بن إبءاهيم عن أبيه عـن هـارون بـن مسـلم عـن مسـععس بـن ـعقة عـن أيب عبـع

وـعيا

ال قـواو يةهـءون الزهـع ويـععون النـاس ان يكونـوا معهـم علـى م ـل الـذي هـم عليـه مـن التمشـة:
طويل يمول فيه
أخربوين اين أنتم عن سليمان بن داود ؟ و سلل ملكا ال ينبهي ألوع من بععي فلعطـاه جـل اسـه ذلـك،
قبلـه يف ملكـه
عـاب عليـه ذلـك ،وال أوـع مـن املـ من  ،وداود النـن
وكان يمول احلق ويعمل بـه ،ث مل رـع
ودعس سلطانه.

() 1

انه لى ـلوس فمـال :إن الشـيطان عـء ح ليفسـع علـي ـلوتى،
 58ـ يف جمما البيان روى مءفوعا عن النن
من ــه فععوت ــه ولم ــع مهم ــغ ان أوثم ــه إىل س ــارية و ـ تو ــباوا وتنة ــءوا إلي ــه ألع ـ  ،ف ــذكءو ق ــول س ــليمان
فــلمكن
َ :ه ْ
ب ِِل

__________________
( )1التمشة :قذارس اجللع ور ثة ااي ة.
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ْ

َ

ُملاك ال يَنْبَ ِِغ ِْل َح ٍد ِم ْن َد ْع ِدي فءده

خاس ا خاعبا أورده البخاري ومسلم يف الوايا .

فملــغ لــه :جعلــغ
 59ـ يف أ ــول الكــايف احلسـ بــن د عــن معلــى بــن د عــن الودــا قــال :ســللغ الءضــا
َ ْ َُ َ ْ َ ر ْ ْ ُ ُْ ْ َ ْ َُ َ
فـعاك فسئلوا أهل اَّلك ِر إِن كنتم ال تعلمون فمـال :نحـن أهـل الـذكء ونحـن املسـ ولون ،قلـغ :فـلنتم املسـ ولون ونحـن
الساعلون؟ قال :نعم قلغ :وما علينا ان نسـللكم؟ قـال :نعـم ،قلـغ :ومـا علـيكم ان جتيبـوا؟ قـال :ال ذاك إلينـا ان دـ نا
َ ُ َ ُْْ َْ َْ ْ َ
ْ
تبارك وتعاىل :هذا عطاؤنا فامُن أو أم ِسك بَِ ِري ِحسا ٍ .

فعلنا وان د نا مل نفعل ،اما تسما قول
 61ـ علي بن إبءاهيم عن أبيه عن حي بن أيب عمءان عن يونس عن بكار بن بكـء عـن موسـى بـن أدـيم قـال :كنـغ
فــلخربه هبــا ،ث دخــل عليــه داخــل فســلله عــن تلــك اتيــة
فســلله رجــل عــن آيــة مــن كتــاب
عنــع أيب عبــع
فلخربه خب ف ما أخرب االول ،فعخلين من ذلك ما دـا وـ كـلن قلـن يشـءل ابلسـكاك  ،فملـغ يف نفسـي :تءكـغ
أاب قتــادس ابلشــاو ال خيطــل يف ال ـواو ودــبهة وج ــغ إىل هــذا خيطــل هــذا اخلطــا كلــه ،فبينــا اا كــذلك إذ دخ ـل عليــه آخــء
فســلله عــن تلــك اتيــة فــلخربه خب ـ ف مــا أخــربين وأخــرب ــاون فســكنغ نفســي ،فعلمــغ ان ذلــك منــه تميــة ،قــال :ث
َ ُ َ ُْْ َ َْ ْ
ُن أ ْو أم ِسك
 ،فمـال :هذا عطاؤنا فام
فـو إىل سـليمان ابـن داود
التفغ إىل فمال ح :اي بن أديم إن
ُ َ

َ ْ

ُ

ُ
َ
ُ ْ َْ ُ
ُ
خذ ُ
آتاك ُم ذ
زُ فزانتَ ُهوا فمـا فـو
وه َوما نهزاكم عن
الر ُسوَ ف
فمـال :ما

بِ ََ ْ ِري ِحسا ٍ وفو إىل نبيـه
فمع فوضه إلينا.
رسول
 61ـ د بــن حيـ عــن أمحــع بــن د عــن د بــن ســنان عــن إســااا بــن عمــار عــن أيب عبــع
ُ ُ
َ
ذ َ ََ
زيم ففـو
تبارك وتعاىل أدب نبيـه
زق ع ِظ ٍ
فلمـا انتهـى بـه إىل مـا أراد قـال لـه ِإنزك لعزىل خل ٍ
ُ َ

ُ

َ ْ

ُ
َ
ُ ْ َْ ُ
ُ
خزذ ُ
آتاك ُم ذ
زُ فزانتَ ُهوا وان
وه َومزا نهزاكم عن
الر ُسوَ ف
َوما
أطعمه السعس ،فلجاز جل ذكءه له ذلك وذلك قول
رسول
بِ ََ ْ ِري ِحسا ٍ .

قــال :إن
إليـه دينـه ،فمـال:

فـء الفـءاعم ومل يمسـم للجـع دـي ا ،وان
ْ
َ ُ َ ُْْ َ َْ
ُن أ ْو أم ِسزك
 :هذا عطاؤنزا فزام

 62ـ علي بن د عن بعم أ اابنا عن احلس بن عبع الءمحان عن نعل
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إىل

اخلياا عن زيع الشااو قال :سللغ أاب عبـع

َ ُ َ ُْْ َْ َْ ْ
ك ب ََ ْ
زري ِحسزا ٍ
يف قولـه تعـاىل :هذا عطاؤنا فامُن أو أم ِس ِ ِ

 ،فكـان لـه ان يعطـى مـن دـا ومـا يشـا ومينـا
قال :اعطى سليمان ملكا عةيما ،ث جءو هذه اتيـة يف رسـول
ُ
َ
َ
ْ
ُ ُ ُ َ َ ُ
ُ
ك ُم ذ
هاك ْم َعنْ ُُ فانتَ ُهوا .
الر ُسوَ فخذوه وما ن
من دا  ،وأعطاه أفلل ا اعطى سليمان ،بموله :ما آتا
 63ـ أمحع بن إدريس ود بن حي عن احلسن بن علي الكـويف عـن عبـيس ابـن هشـاو عـن عبـع ابـن سـليمان عـن
قال :سللته عن االمـاو فـو إليـه كمـا فـو إىل سـليمان بـن داود؟ فمـال :نعـم ،وذلـك ان رجـ سـلله
أيب عبع
عن مس لة فلجابه فيها ،وسلله آخء تلك املس لة فلجابه بهو جواب االول ،ث سلله آخء فلجابه بهو جـواب األولـ  ،ث
قــال« :هــذا عطــاؤا فــامنن أو أعــط بهــو وســاب» وهكــذا هــي يف ق ـءا س علــى  ،واحلــعيا طويــل أخــذا منــه موضــا
احلاجة.
 64ـ يف تفســو علــي بــن إبـءاهيم وــعثنا د بــن جعفــء قـال وــعثنا عبــع بــن د عــن أيب داود ســليمان بــن ســفيان
َ ْ َُ َ ْ َ ر ْ ْ ُ ُْ ْ َ ْ َُ َ
ون مـن املعنـون بـذلك؟ فمـال:
يف قوله :فسئلوا أهل اَّلك ِر ِإن كنتم ال تعلم
عن ثعلبة عن زرارس عن أيب جعفء
نحــن و  ،فملــغ :فــلنتم املسـ ولون؟ قــال :نعــم قلــغ :ونحــن الســاعلون؟ قــال :نعــم ،قلــغ :فعلينــا ان نســللكم؟ قــال :نعــم،

ْ
َ ُ َ ُْْ َ َْ
ُن أ ْو أم ِسزك
قلغ :وما عليكم ان جتيبوا؟ قال ،ذلك إلينا ان د نا فعلنا وان د نا تءكنا ،ث قـال :هزذا عطاؤنزا فزام
بِ ََ ْ ِري ِحسا ٍ .

ان األواديــا ختتلــة عــنكم؟ قــال:
 65ـ يف تفســو العيادــي عــن محــاد بــن ع مــان قــال :قلــغ أليب عبــع
َ ُ َ ْ ُ ْ َْ
فمال :إن المءآن نزل علـى سـبعة أوـءف ،وادن مـا لإلمـاو ان يفـذ علـى سـبعة وجـوه ،ث قـال هزذا عطاؤنزا فزامُن أو
َ

ْ

أ ْم ِسك بِ ََ ْ ِري ِحسا ٍ .
 66ـ يف بواعء الـعرجاو د بـن احلسـ عـن أيب داود عـن سـليمان بـن سـعيع عـن ثعلبـة عـن منوـور عـن زرارس قـال:
َ ْ َُ ََْ ر ْ
ْ ُْ ُْ ََُْ َ
زون مـن املعنـون بـذلك؟ قـال:
زر ِإن كنزتم ال تعلم
ك
قلغ أل جعفء
 :قول تبارك وتعاىل :فسئلوا أهل اَّل ِ

نحــن ،قــال :قلــغ :فــلنتم املسـ ولون؟ قــال :نعــم ،قلــغ :ونحــن الســاعلون؟ قــال :نعــم ،قــال قلــغ :فعلينــا ان نسـ لكم؟ قــال:
نعم ،قلغ :وعليكم ان جتيبوا .قال :ال ذلك إلينا ان د نا فعلنا
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وان د نا مل نفعل ،ث قال :قال

َ ُ َ ُْْ َْ َْ ْ
ك ب ََ ْ
ري ِحسا ٍ
تعاىل :هذا عطاؤنا فامُن أو أم ِس ِ ِ

 67ـ يف الكـايف د بـن حيـ عـن أمحـع بـن د عـن علـي بـن احلكـم عـن بعـم أ ـاابنا قـال :أومل أبـو احلسـن موسـى
لواو عليه وليمة على بعم ولعه فلطعم أهل املعينة ث ثة أايو الفالوذجاو يف اجلفان يف املساجع واالزقـة ( )1فعابـه
م لــه،
نبيــا مــن أنبياعــه دــي ا إال وقــع آتــى دا
بــذلك بعــم أهــل املعينــة فبلهــه ذلــك  ،فمــال :مــا آتــى

ْ َ
َ ُ َ ُْْ َْ َْ
ْ
وزاده مـا مل يـ م ،قـال لسـليمان
زري ِحسزا ٍ
 :هذا عطاؤنزا فزامُن أو أم ِسزك بَِ ِ
َ
ْ
ُ ُ ذُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ ُ
هاك ْم َعنْ ُُ فانتَ ُهوا .
آتاكم الرسوَ فخذوه وما ن

وقـال حملمـع

َ :ومزا

 68ـ يف تفســو علــي بــن إب ـءاهيم وــعثين أيب عــن أمحــع بــن د بــن أيب نوــء عــن عبــع بــن الماســم عــن أيب خالــع
استخلة علينا ابنك ،فمال :انـه ال يوـلح لـذلك،
قال :قالغ بنوا إسءاعيل لسليمان
المماا عن أيب عبع
فــلحلوا عليــه فمــال :ان ســاعله عــن مســاعل فــان أوســن اجلـواب فيهــا اســتخلفه ،ث ســلله فمــال :اي بـ مــا طعــم املــا وطعــم
اخلبز؟ ومن أي دي ضـعة الوـوو ودـعته؟ وايـن موضـا العمـل مـن البـعن؟ ومـن أي دـي المسـاوس والءقـة؟ ومـم تعـل
 :طعـم املـا احليـوس وطعـم اخلبـز
البعن ودعته ومم مكسل البعن ووءمانه؟ .فلم حيبـه بشـي منهـا ،فمـال أبـو عبـع
الموس ( )2وضعة الووو ودـعته مـن دـام الكليتـ وموضـا العمـل الـعمام ،أت تـءى أن الءجـل إذا كـان قليـل العمـل قيـل
ٌََْ ْ َ ُُ ُُ ْ ْ ْ
هلل وتعـل البـعن
ك
له :ما أخة دماأله ،والمسوس والءقة من الملل ،وهـو قولـه
زر ا ِ
 :فويل لِل ِ
قاسي ِة قلوبهم ِمن َِ ِ
ودعته من المعم  ،إذا تعبا يف املشـي يتعـل البـعن ،وإذا ودعـا ود البـعن ومكسـل البـعن ووءمانـه مـن اليـعين إذا عمـل
مبا زاد على البعن وإذا مل يعمل هبما مل يزدا على البعن دي ا.
 69ـ وعثين أيب عن ابن فلال عن عبع
__________________

بن حبء عن ابن مسكان عن أيب ـ

( )1االزقة لا الزقاا :الطءيق.
( )2قيل :ولعل املءاد من الطعم هنا الفاععس والنفا ،أو ان احلياس والموس لو كانتا ا يطعم لكان طعمهما طعم املا واخلبز.

463

بوو عن أيب عبع

قال :سـللته عـن بليـة أيـوب

الـذ ابتلـى هبـا يف الـعنيا ألي علـة كانـغ؟ قـال :لنعمـة أنعـم

عليــه هبــا يف الــعنيا وادى دــكءها ،وكــان يف ذلــك الزمــان ال حيجــل إبلــيس دون العــءش ،فلمــا ــعع وراى دــكء
وســعه إبلــيس ،فمــال :اي رب إن أيــوب مل يـ د إليــك دــكء هــذه النعمــة إال مبــا أعطيتــه مــن الــعنيا ،ولــو
نعمــة أيــوب
وءمته دنياه ما ادى إليك دكء نعمة أبعا ،فسلطين على دنياه و تعلم انـه مل يـ د إليـك دـكء نعمـة أبـعا ،فميـل لـه :قـع
سلطتك على ماله وولعه ،قال :فانحعر إبليس فلم يبق له ماال وال ولعا إال أعطبـه ( )1فـازداد أيـوب ت دـكءا ومحـعا ،قـال:
فسلطين على زرعه اي رب ،قال :قع فعلغ ،فجا ما دياطينه فنفخ فيه فاورتا فـازداد أيـوب ت دـكءا ومحـعا ،فمـال :اي
رب ســلط علــى ألنمــه فســلطه علــى ألنمــه فلهلكهــا ،فــازداد أيــوب ت دــكءا ومحــعا ،فمــال :اي رب ســلط علــى بعنــه
فســلطه علــى بعنــه مــا خ ـ عملــه وعينيــه ،فــنفخ فيــه إبلــيس فوــار قءوــة واوــعس مــن قءنــه إىل قعمــه ،فبمــي يف ذلــك ده ـءا
طــوي حيمــع ويشــكءه وـ وقــا يف بعنــه الــعود ،فكانــغ ختــءج مــن بعنــه فودهــا فيمــول اــا ارجعــي إىل موضــعك الــذي
خلمك منه ،وننت و أخءجوه أهل المءية من المءية والموه يف املزبلة ألارج المءية ،وكانغ امءأته رمحة بنغ يوسـة بـن
يعموب بن إسااا بن إبءاهيم لواو عليهم وعليها ،تتوعا من الناس وأتتيه مبا جتعه.
قال :فلما طال عليه الب وراى إبليس ـربه أتـى أ ـاااب أليـوب كـانوا رهبـاا يف اجلبـال وقـال اـم :مـءوا بنـا إىل هـذا
العبــع املبتلــى فنســلله عــن بليتــه ( )2فءكب ـوا بهــاال دــهبا وجــاؤا فلمــا دن ـوا منــه نفــءو بهــاام مــن نــنت رحيــه ،فنةــء بعلــهم إىل
بعم ث مشوا إليه وكان فيهم داب وعث السن فمععوا إليه فمالوا :اي أيـوب لـو أخربتنـا بـذنبك لعـل كـان يهلكنـا إذا
سللناه وما نءى ابت ك هبذا الـب الـذي مل يبتـل بـه أوـع إال مـن أمـء كنـغ تسـرته؟ فمـال أيـوب  :وعـزس ريب انـه لـيعلم
ان ما أكلغ طعاما إال ويتيم أو ضعية اكل معى ،وما عء ح أمءان ك مها
__________________
( )1أي أهلكه.
( )2ويف بعم النسخ «فنبتليه عن بليته».
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طاعــة

إال أخــذو أبدــعمها علــى بــعين ،فمــال الشــاب :ســو س لكــم عــو نــن

و ـ أ هــء مــن عبــادس ربــه مــا كــان

يســرتها؟ فمــال أيــوب  :اي رب لــو جلســغ جملــس احلكــم منــك ألدليــغ حبجــذ ( )1فبعــا إليــه ألمامــة فمــال :اي
أيـوب أدل حبجتـك فمـع أقعـعتك ممعـع احلكـم وهــا اا إذا قءيـل ومل أزل ،فمـال :اي رب انـك لـتعلم انـه مل يعـء ح أمـءان
قــط ك مهــا لــك طاعــة إال أخــذو أبدــعمها علــى نفســي ،امل أمحــعك؟ امل أدــكءك؟ امل أســباك؟ قــال :فنــودي مــن الهمامــة
والناس عنه ألافلون؟ و معه وتسـباه وتكـربه والنـاس عنـه ألـافلون؟ امتـن

بعشءس آالف لسان :اي أيوب من وك تعبع
على مبا فيه املنة عليك؟.
عليــه ملكــا
قــال :فلخــذ ال ـرتاب فوضــعه يف فيــه ث قــال :لــك العتــى ( )2اي رب أنــغ فعلــغ ذلــك  ،فــلنزل
فءكم بءجله ( )3فخءج املا فهسـله بـذلك املـا فعـاد أوسـن مـا كـان وأطـءأ .وأنبـغ عليـه روضـة خلـءا ورد عليـه أهلـه
ومالــه وولــعه وزرعــه ،وقعــع معــه امللــك حيعثــه ويونســه ،فلقبلــغ امءأتــه معهــا الكســءس ( )4فلمــا انتهــغ إىل املوضــا إذ املوضــا
متهو وإذا رج ن جالسان ،فبكغ و اوغ وقالغ :اي أيوب ما دهاك؟ ( )5فناداها أيوب فلقبلغ فلمـا رأتـه وقـع رده
دكءا ،فءأى ذؤابتها ممطوعة ،وذلك اهنا سللغ قومـا ان يعطوهـا مـا ملـه إىل أيـوب
عليه بعنه ونعمه سجعو ت
م ــن الطع ــاو ،وكان ــغ وس ــنة ال ــذواعل .فم ــالوا ا ــا :تبيعين ــا ذؤابت ــك ه ــذه و ـ نعطي ــك؟ فمطعته ــا ودفعته ــا إل ــيهم،
وأخــذو مــنهم طعامــا أليــوب ،فلمــا رآهــا ممطوعــة الشــعء أللــل وولــة عليهــا ان يل ـءهبا مــلس ،فلخربتــه انــه كــان ســببه
كيغ وكيغ ،فاألتم أيوب من ذلك
__________________
( )1ادىل حبجته :أي اوت هبا.
( )2العتى :الءضى يمال أعطاه العتى.
( )3الءكم :ءيك الءجل.
( )4الكسءس :المطعة من اخلبز.
( )5ما دهاك :أي ما أ ابك.
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فلووى

َ
ُ ْ َ َ ْ َ ْ
اَض ْ بِ ُِ َوال َتْنَ ْث ( )1فلخذ عـذقا مشـتم علـى مـلس ـءاخ فلـءهبا ضـءبة
اليه :خذ دِي ِدك ِضَثا ف ِ

واوعس فخءج من ميينه.

ُ
َْْ
َ َُْ ْ َ َُ ْ ََْ ذ َ ْ
ث قـالَ :و َو َهبْنا َ ُ
ْل
رى
ك
َ
و
ا
ن
م
ة
ْح
ر
م
ه
ع
م
م
ه
ل
ث
م
و
أهلُ
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
وِل اْلْلزا ِ
ِ

الب  ،ورد عليه أهله الذين ماتوا بعع ما أ اهبم الب كلهم أوياهم

قـال فـءد
تعاىل له فعادوا معه.

عليـه أهلـه الـذين مـاتوا قبـل

 :بعع ما عافاه أي دي كان أدع عليك ا مء؟ فمال :اتة األععا  ،قال فـلمطء عليـه يف
وس ل أيوب
داره جءاد الذهل وكان امعه .فكان إذا ذهل الءيح منه بشي ععا خلفه ،فمال لـه جربعيـل  :امـا تشـبا اي أيـوب؟
؟.
قال :ومن يشبا من رزا
َ
ر
َ ذ َ ذ ْ ُ ُ ْ
زب َو َعزذا ٍ قيـل انـه ادـتع مءضـه وـ جتنبـه النـاس ،فوســوس
زِن الشزيطان بِنرز ٍ
 71ـ يف جممـا البيـان أ مس ِ

الشــيطان إىل النــاس ان يســتمذروه وخيءجــوه مــن بيــنهم وال يرتكـوا امءأتــه الــذ ختعمــه ان تــعخل علــيهم .فكــان أيــوب يتــلذى
بــذلك ويتــلمل بــه ،ومل يشــك األمل الــذي كــان مــن أمــء ســباانه ،قــال قتــادس :داو ذلــك ســبا ســن  ،وروى ذلــك عــن أيب
.
عبع
منزلــة
 71ـ وروى العيادــي ابســناده ان عبــاد املكــي قــال :قــال ح ســفيان ال ــوري :ان ارى لــك مــن أيب عبــع
فلس له عن رجل زن وهو مءيم فان أقـيم عليـه احلـع خـافوا ان ميـوو ،مـا يمـول فيـه؟ قـال :فسـللته فمـال ح :هـذه املسـ لة
أتــى
مـن تلمـا نفسـك أو أمـءك هبـا إنسـان؟ فملـغ :إن ســفيان ال ـوري أمـءين ان أسـ لك عنهـا ،فمـال :إن رسـول
فــلتى بعءجــون فيــه
بءجـل أوــا ( )2قــع استســمى بطنــه وبـعو عــءوا فخذيــه وقــع زن ابمـءاس مءيلـة ،فــلمء رســول

َ
َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ
اَض ْ بِ ُِ َوال َتْنَ ْث .
ملس ءاخ ،فلءبه به ضءبة وضءهبا به ضءبة وخلى سبيلهما ،وذلك قوله :وخذ ِدي ِدك ِضَثا ف ِ
 72ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ويف رواية أيب اجلارود عن أيب جعفء
__________________
( )1اللها ـ ابلكسء ـ :قبلة وشيش خمتلطة الءطل ابليابس.
( )2احلا ـ إلءكة ـ :دا يف البطن يعةم منه ويوو.
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َ َْ
َْ
ُ
ذ
اْليْ
لطزاغ َ
اْلبْرار قال :أولوا المـوس يف العبـادس والبوـء فيهـا هزذا َوإ ذن ل ذ
ني ل َ َ ذ
ْشز َمزآ ٍ َج َهزن َم
و
ي
د
وِل
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يف قوله أ ِ
ْ
ْ
َ
ْ َ َ َ ْ
ٌ
َ َُ ُ ُ َ
ُ
ْح ٌ
يم َوغ ذساق قال :الهساا واديف جهنم ،فيه ث مثلس وث ثون قوـءا يف كـل قوـء
يَرل ْونها ف ِبئ َس ال ِمهاد هذا فليذوق
وه ِ

ث مثــلس بيــغ ،يف كــل بيــغ أربعــون زاويــة ،يف كــل زاويــة دــجا يف كــل دــجا ث مثــلس وث ثــون عمـءاب ،يف كــل محــة عمــءب
ث مثــلس وث ثــون قلــة مــن ســهم ،لــو ان عمـءاب منهــا نلــاغ سهــا علــى أهــل جهــنم لوســعهم سهــا هــذا وان للطــاأل لشــء

َ َ ُ ْ َ ْ
زلُ أَ ْزواجٌ
مثب وهم االول وال اين وبنو امية ،ث ذكء من كان بععهم ن ألول آل د ومهم فمال :وآخ
زر ِمزن ش ِ ِ
َْ ٌ َُْ ٌ ََ ُ
ك ْم وهم بنوا العباس فيمولون بنوا امية ال َم ْر َحبا به ْم إ ذن ُه ْم صالُوا ذ
اه ِار .
هذا فوج مقت ِحم مع
ِِ ِ
ْ
َ
ْ ٌ ُ َ ٌ ََ ُ
ك ْ
ان النـار تلـيق علـيهم كلـيق الـزج
زم اتيـة روى عـن النـن
 73ـ يف جممـا البيـان :هذا فوج مقزت ِحم مع

ابلءيح.

ُ ْ َْ ُ ْ َ ذ ُُْ ُ َ
ْ َْ
وه هزا
 94ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم متول مبا سـبق فيمـول بنـو فـ ن :بَل أنتُ ْم ال َم ْر َحبا بِكزم أنزتم قزدمتم
ْ
وبعأ بةلم آل د فب س المءار ث يمـول بنـو اميـة َر ذبنا َم ْن قَ ذد َآ َها هذا فَزَّ ْد ُه َ
زعفا ِف ذ
زار يعنـون االول
اه
ض
زذابا
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ ذ َ ُ ُّ ُ ْ َ ْ َ ْ
وال اين ث يمول أععا آل د يف النـار ما هزا ال نَزرى ِرجزاال كنزا نعزدهم ِمزن اْلِش ِار يف الـعنيا وهـم دـيعة أمـو
ذ َ َ ٌّ َ ُ َ
َ ذ َ ْ ُ ْ ْ ًّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ
اْلبْ ُ
اص ُم أ ْهل ذ
رار ث قـال إن َلِك ْل َ
زار فيمـا بيـنهم،
اه
َّت
ق
أَّتذناهم ِسخ ِريا أآ زاغت عنهم
املـ من
ِ
ِ
ِ

انكم لفي اجلنة ربون ( )1ويف النار تطلبون.
ذلك قول الوادا
أنـه
 75ـ يف روضة الكـايف عـعس مـن أ ـاابنا عـن سـهل بـن زايد عـن د بـن سـليمان عـن أبيـه عـن أيب عبـع
َ
ُ
َ
ُ ذ َ ُّ ُ
قال أليب بوو اي أاب د لمع ذكءكم إذ وكى عن ععوكم يف النار بمولـهَ :وقالوا ما ها ال نرى ِرجاال كنزا ن ُعزده ْم
َْ ْ

َ ذ ْ

ْ

َ

َ

َْ

َ ُ
ناه ْم سخر ًّيا أ ْآ زاغ ْ
ت َعنْ ُه ُم اْلبْ ُ
َ
رار و مـا عـ وال أراد هبـذا ألـوكم ،ـء عنـع أهـل هـذا العـامل
ار* أَّتذ
ِمن اْلِش ِ
ِ ِ
دءار الناس ،وأنتم و يف اجلنة ربون ويف النار تطلبون ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 76ـ علي بن د عن أمحع بن أيب عبع عن ع مان بن عيسى عن ميسء قا :

__________________
( )1أي تنعمون وتكءمون ومتءون يمال :وربه األمء أي سءه.
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دخلـغ علــى أيب عبــع

فمــال :كيــة أ ـاابك؟ فملــغ :جعلــغ فــعاك لــنان عنـعهم ادــء مــن اليهــود والنوــارى

واوــوس والــذين أدــءكوا ،قــال :وكــان متك ــا فاســتوى جالســا ث قــال :كيــة؟ قلــغ :و لــنان عنــعهم ادــء مــن اليهــود
:
والنوــارى والــذين أدــءكوا ،فمــال :امــا و ال يــعخل النــار مــنكم اثنــان ال و  ،وال واوــع ،انكــم الــذين قــال

َ ذ َ ْ ُ ْ ْ ًّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ ذ َ َ
َ
َ ُ
ُ ذ َ ُ ُّ ُ ْ َ ْ َ ْ
َ
ْل َ ٌّق ََّت ُ
اصمُ
ار* أَّتذناهم ِسخ ِريا أآ زاغت عنهم اْلبرار إِن َلِك
ِش
اْل
ن
م
م
ه
د
ع
ن
ا
ن
ك
جاال
ر
رى
ن
ال
ا
ه
ما
وا
وقال
ِ
ِ
ِ
َ
أ ْهل ذ
اه ِار قال :طلبوكم و يف النار و  ،فما وجعوا منكم أوعا.
ِ

قـال:

 77ـ د بن حي عن أمحع بن د عن علي بن احلكم عن منوور بن يونس عن عنبسة عن أيب عبـع
َ
َ
ُ ذ َ ُّ ُ
إذا استمء أهل النار يف النار يفمعونكم ف يءون منكم أوـعا ،فيمـول بعلـهم لـبعم :ما ها ال نرى ِرجاال كنا ن ُعده ْم

َ ذ َ ْ ُ ْ ْ ًّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ
َ َْ ْ
اْلبْ ُ
رار قال :وذلـك قـول
ار* أَّتذناهم ِسخ ِريا أآ زاغت عنهم
ِش
ِمن اْل ِ
ذ
اه ِار يتخا مون فيكم فيما كانوا يمولون يف العنيا.
 78ـ يف جمما البيان وروى العيادي ابوسناد عن جـابء عـن أيب عبـع
َ

ُ

َْ ْ

ذ َ َ َ ٌّ َ ُ ُ َ ْ
زل
ه
ِ :إن َلِك ْلزق َّتاصزم أ ِ

أنـه قـال :إن أهـل النـار يمولـون :مزا

ها ال نَرى ِرجاال ك ذنا َن ُع ُّد ُه ْم ِم َن اْلِش ِار يعنونكم ال يءونكم يف النار ،ال يءون و واوعا منكم يف النار.
فمال لـه :اي ساعـة مـن دـء
 79ـ يف أماح ديخ الطاعفة ابسناده قال :دخل ساعة بن مهءان على الوادا
الناس؟ قال :نحن اي بن رسول  ،قال :فهلل و امحءو وجنتاه ،ث اسـتوى جالسـا وكـان متك ـا فمـال :اي ساعـة مـن
دء الناس عنع الناس؟ فملغ :و ما كذبتك اي بن رسول  ،نحـن دـء النـاس عنـع النـاس ألهنـم يسـموا كفـارا ورافلـة،

َ
َ
فنةء إىل ث قال :كية إذا سيق بكم إىل اجلنة ،وسيق هبم إىل النار ،فينةءون إلـيكم فيمولـون :ما هزا ال نزرى ِرجزاال
ُ
َْ ْ
ك ذنا َن ُع ُّد ُه ْم ِم َن اْلِش ِار اي ساعـة بـن مهـءان انـه مـن أسـا مـنكم إسـا س مشـينا إىل يـوو الميامـة أبقـعامنا فنشـفا فيـه

فتشفا ،و ال يعخل النار منكم عشءس رجال و ال يعخل النـار مـنكم عسـة رجـال ،و ال يـعخل النـار مـنكم ث ثـة

رجال ،و ال يعخل النار منكم رجل واوع ،فتنافسوا
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يف العرجاو ،واكمعوا ( )1ععوكم ابلور .
 81ـ يف بواعء العرجاو د بن احلس عن عبع بن جبلة عـن علـي بـن أيب محـزس عـن أيب بوـو عـن أيب عبـع
قــال :اي أاب د أنــتم يف اجلنــة ــربون ،وبـ أطبــاا النــار تطلبــون ف ـ توجــعون ،واحلــعيا طويــل أخــذا منــه موضــا
احلاجة.
يعنونكم ال يءون و أوعا منكم يف النار.
 81ـ يف جواما اجلاما وعن الباقء
خطــل هبــا يــوو الهــعيء وفيهــا يمــول  :هــذا يــوو
 82ـ يف موــبال دــيخ الطاعفــة خطبــة ألمــو امل ـ من
عةيم الشلن إىل قوله :هذا يوو امل األعلى الذي أنتم عنه معءضون.
 83ـ يف بوـاعء الـعرجاو عبـاد بـن سـليمان عـن د بـن سـليمان عـن أبيـه سـليمان ابـن سـعيء عـن أيب عبـع
َ
ُْ ُ َ ٌََ َ ٌ َْ َ ُْ ْ
يم أنتُ ْم عنُ ُمع ِر ُضون
تبارك وتعاىل :قل هو نبأ ع ِظ

َ ذ
يزن أُوتُزوا الْعلْ َ
اَّل َ
زم  :االعمـة
قزاَِ :
ِ

قال :قلغ له :قول
والنبل :االمامة.
 84ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم وـعثين خالـع عـن احلسـن بـن إلبـوب عـن د بـن سـنان عـن أيب مالـك األسـعي عـن
يف اويــة ،فءفــا رأســه فنةــء إىل الســما مــءس وإىل
إساعيــل اجلعفــي قــال :كنــغ يف املســجع احلـءاو قاعــعا وأبــو جعفــء
َ
ْ
ْ ْ
ُ ْ َ
اْلَزراآِ إىل ال ْ َم ْ
حان ذاَّلي أَ ِْسى ب َعبْده َْلْل م َن ال ْ َم ْ
زع ِد اْلق ََصز وكـءر ذلـك ثـ ث
س
د
ع
س
الكعبة مـءس ث قـال :سب
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
مـءاو ث التفــغ إح فمــال :أي دــي يمولــون أهــل العـءاا يف هــذه اتيــة اي عءاقــي؟ قلــغ :يمولــون :أســءي بــه مــن املســجع
احلءاو إىل البيغ املمعس ،فمال :ليس هو كما يمولـون ولكنـه أسـءي بـه مـن هـذه إىل هـذه وأدـار بيـعه إىل السـما  ،وقـال:
اي جربعيــل يف هــذا
مــا بينهمــا وــءو ،فلمــا انتهــى بــه إىل ســعرس املنتهــى ختلــة عنــه جربعيــل  ،فمــال رســول
املوضا ختذلين؟ فمال :تمعو أمامك ،فو لمع بلهغ مبلها مل يبلهه أوع من خلـق قبلـك ،فءأيـغ مـن نـور ريب ووـال
بيين وبينه السباة قلغ :وما السباة جعلغ فعاك؟ فلومى بوجهه إىل األر وأومى بيعه إىل السما وهو يمول :
__________________
( )1كذا يف النسخ.
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ج ـ ل ريب ث ـ ث م ـءاو قــال :اي إلمـع قلــغ :لبيــك اي رب ،قــال :فيمــا اختوــم امل ـ األعلــى؟ قــال :قلــغ :ســباانك ال
علم ح إال ما علمتين ،قال :فوضا يعه أي يع المعرس ب ثـعيي فوجـعو بءدهـا بـ كتفـي ،قـال :فلـم يسـللين عمـا ملـى
وال عما بمي إال علمته ،فمال :اي إلمع فيم اختوم امل األعلى؟ قال :قلغ :يف الكفـاراو والـعرجاو واحلسـناو ،فمـال
ح :اي إلمع قع انمطا أكلـك وانملـغ نبوتـك فمـن و ـيك؟ فملـغ :اي رب قـع بلـوو خلمـك فلـم أر أوـعا مـن خلمـك
أطــو ح مــن عل ـ ٍّي ،فمــال ح :اي إلم ـع ،فبش ـءه أبن ـه رايــة ااــعى وامــاو أوليــاعي ،ونــور ملــن أطــاعين ،والكلمــة الــذ ألزمتهــا
اليم ـ  .مــن أوبــه فمــع أوبــين ومــن أبهلــه فمــع ابهل ـ  ،مــا مــا أن اخوــه مبــا مل أخــص بــه أوــعا ،فملــغ :اي رب أخــي
و اون ووزيءي ووارثي فمال :انه أمء قع سبق انه مبتلى ومبتلى به ،ما ما ان قع نحلته ونحلتـه ونحلتـه ونحلتـه أربعـة أدـيا
عمعها بيعه ،وال يفوح هبا عمعها.
قال :قال ح ريب :أتـعري فـيم خيتوـم املـ األعلـى؟ فملـغ :ال،
 85ـ يف جمما البيان روى ابن عباس عن النن
ق ــال :اختو ــموا يف الكف ــاراو وال ــعرجاو ،فام ــا الكف ــاراو فإس ــبام الوض ــو يف السـ ـرباو ،ونم ــل االق ــعاو إىل اجلماع ــاو
وانتةار الولوس بعع الولوس ،واما العرجاو فإفشا الس و ،وإطعاو الطعاو ،والولوس ابلليل والناس نياو.
انــه لـ ـما س ـ ل يف املع ـءاج :فيمــا اختوــم امل ـ األعل ـى قــال :يف الــعرجاو
 86ـ يف كتــاب اخلوــال عــن النــن
والكفــاراو ،فنوديــغ :ومــا الــعرجاو؟ فملــغ :إســبام الوضــو يف الس ـرباو ،واملشــي إىل اجلماعــاو وانتةــار الوــلوس بعــع
الولوس ،وواليذ ووالية أهل بيذ و املمـاو ،واحلـعيا طويـل فمـع أخءجتـه مسـنعا علـى وجهـه يف كتـاب إثبـاو املعـءاج،
انتهى.
أنه قال يف و ـية لـه :اي علـي
عن النن
 87ـ عن جعفء بن د عن أبيه عن جعه عن علي بن أيب طالل
 :وامــا الكفــاراو فإفشــا السـ و وإطعــاو الطعــاو والتهجــع ابلليــل والنــاس
ثـ ث درجــاو وثـ ث كفــاراو ،إىل قولــه
نياو.
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 88ـ يف هن ـ الب ألــة احلمــع ت الــذي لــبس العــز والكــرباي واختارمهــا لنفســه دون خلمــه وجعلهمــا محــى ووءمــا علــى
ألوه ،وا طفامها جل له وجعل اللعنـة علـى مـن ازعـه فيهمـا يف عبـاده ،ث اختـرب بـذلك م عكتـه املمـءب ليميـز املتواضـع
ر
َ
ٌ ََ
ْ
زني فزإَِا
منهم من املستكربين فمال سباانه ـ وهو العامل مبلءاو الملوب وإلجوابو الهيـوب :إِ خا ِلق بْشزا ِمزن ِط ٍ
َ ُ ُ ُّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ذ
َ َ َ َ ْ
ْ
َ ذُُْ ََ ْ ُ
َ
ت فيُ ِم ْن ُروِح َف َق ُعوا َ ُ
زع َد ال َملئِكزة ُكهزم أععزون إِال إِب ِلزيس اعرتضـته احلميـة
سزاج ِدين فس
ه
ِ
سويتُ َونفخ ِ ِ
ِ
فــافتخء علــى آدو خبلمــه وتعوــل عليــه أل ــله فعــعو امــاو املتعوــب وســلة املســتكربين الــذي وضــا أســاس العوــبية
واز ردا اجلربية ،وادر ( )1لباس التعزز وخلـا قنـا التـذلل ،أت تـءون كيـة ـهءه بتكـربه ،ووضـعه برتفعـه ،فجعلـه
يف العنيا معوورا ( )2وأعع له يف اتخءس سعوا ،ولـو أراد سـباانه ان خيلـق آدو مـن نـور خيطـة األبوـار ضـيا ه ،ويبهـء
العمول رواؤه وطيل اخذ األنفاس عءفه ( )3لفعل ولو فعل لةلغ له األعناا خاضعة ،وخلفغ البلـوى فيـه علـى امل عكـة،
ولكن سباانه ابتلى خلمه ببعم ما اهلون أ له متييزا ابالختبار ام ،ونفيا ل سـتكبار عـنهم ،وابعـادا للخـي مـنهم
( )4فــاعتربوا مبــا كــان مــن فعــل إبلــيس إذا أوــبط عملــه الطويــل ،وجهــعه اجلهيــع ،وكــان قــع عبــع ســتة آالف ســنة ال
يعرى امن س العنيا أو من س اتخءس من كرب ساعة واوعس ،فمن ذا بعع إبليس يسلم على مب ل معويته ،كـ  ،مـا
كان سباانه ليعخل اجلنة بشـءا أبمـء اخـءج بـه منهـا ملكـا ،إن وكمـه يف أهـل السـما وأهـل األر لواوـع ،ومـا بـ
وب أوع من خلمه هوادس ( )5يف إابوة محى وءمة تعاىل على العامل .
 89ـ يف كتاب معاين األخبار ابسناده إىل عباس بن ه ل عن أيب احلسن
__________________
( )1ادر الءجل :لبس در احلعيع.
( )2أي مطءودا مبععا ،يمال :دوءه دوورا أي أقواه وطءده.
( )3الءؤا ـ ابامزس واملع ـ :املنةء احلسن .والعءف :الءيح الطيبة.
( )4اخلي  :الكرب.
( )5ااوادس :املوادعة واملواحلة.
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الءضـا

انــه ذكـء ان اســم إبلــيس احلـارث وامنــا قــول

اي إبلـيس :اي عا ــي ،وسـى إبلــيس ألنــه أبلـس مـن رمحــة

( .) 1
 91ـ يف عيون األخبار ابسناده إىل د بن عبيعس قال :سللغ الءضا
َ َْ ُ ََ
َْ َْ ُ َ
َ
أن تسعد ِْلا خلقت دِيدي قال :يع بمعر وقو .

عن قول

َ َ
تعاىل وبلـيس :مزا َمن َعزك

 :يزا إبْل ُ
زيس
فملـغ :قـول
 91ـ يف كتاب التوويع ابسناده إىل د بن مسلم قال :س لغ أاب جعفء
ِ ِ
ُ
ْ
َُ َ
ْ َْ َ
َ َْ ُ َ َ
َََ َ َْ َْ ُ َ
ذ
َ
ما منعك أن تسعد ِْلا خلقت دِيزدي فمـال :اليـع يف كـ و العـءب المـوس والنعمـة ،قـال  :واَكزر عبزدنا داود َا
َْ
ُْ
ََ ذ َ ُ
ْ
ْ
ُ
وح ِمنُ أي قوس ويمـال :لفـ ن عنـعي يـع بيلـا
اْلي ِد وقال« :والسما بنيناها أبيع» أي بموس ،وقال :وأيدهم بِر ٍ

أي نعمة.

 92ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم وــعثنا د بـن أمحـع بـن بــغ قـال وـعثنا الماسـم ابــن إساعيـل ااـا ي عـن د بــن
خلـق اخللـق كلهـم بيـعه مل حيـت يف
قـال :لـو ان
سنان عن احلس بن خمتار عن أيب بوو عـن أيب عبـع
َ َ
َْ
يبعا األديا بيعه.
انه خلمه بيعه فيمول :ما َمنَ َع َك أ ْن ت ْس ُع َد ِْلا َخلق ُت ِديَ َد َي افرتى
آدو

أي دــي يمــول
 93ـ وــعثين أيب عــن ســعيع بــن أيب ســعيع عــن إســااا بــن جءيــء قــال :قــال أبــو عبــع
َ ََْ
َ َ ََُْ ْ
ْ
يف
زني قلـغ جعلـغ فـعاك قـع قـال ذلـك وذكـءه
نار وخلقتُ ِمن ِط ٍ
أ ـاابك يف قـول إبلـيس :خلقت ِِن ِمن ٍ
ذ
َ َ ُ
اَّلي َج َعل لك ْم ِم َن
:
إال من طـ  ،ث قـال :قـال
كتابه ،فمال :كذب إبليس اي إسااا ما خلمه
ِ
ذ َ َْ ْ
َ َُْ ْ ْ ُ ُ ُ َ
خ َ
مـن تلـك النـار ،ومـن تلـك الشـجءس والشـجءس أ ـلها مـن
ون خلمـه
ْض نارا ف ِإَا أنتم ِمنزُ تو ِقزد
الشع ِر اْل ِ

ط .
يف قـول
 14ـ أخربا أمحع بن إدريس قال :وعثنا أمحع بن د عن د بن يونس عن رجـل عـن أيب عبـع
َْ ْ ُ
َ ْ َْ ْ
َ ْ َْ ْ
َْ َُُْ َ َ َ ذ َ
تبـارك وتعـاىل :فَأَنْظ ْ
زن ال ْ ُمنْ َظزر َ
ك ِم َ
زت
ق
و
ال
زو
ي
:
ـال
ق
ل
ع
م
ال
زت
ق
و
ال
زو
ي
إىل
ين
ن
إ
ف
قاَ
ون
ث
ع
ب
ي
و
ي
إىل
ِن
ر
آِ
زوآِ
آِ
آِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْ

ُ

ال َم ْعلوآِ يوو يذحبه رسول
__________________

على الوخءس الذ يف بيغ املمعس.

( )1أي ي س منعها.
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 95ـ وعثنا علي بن احلس قال :وعثنا د بن أيب عبع

عن احلسـن بـن إلبـوب عـن أيب والد عـن محـءان عـن أيب

فمالــغ :اي رســول إن ف ـ ا زوجــي وقــع نشــءو لــه بطــين
قــال :إن ام ـءأس مــن املســلماو أتــغ النــن
جعفــء
وأعنتـه علـى دنيــاه وآخءتـه مل يــء مـ مكءوهـا أدــكوه إليـك ،قــال :فـيم تشــكونيه؟ قالـغ :أنـه قــال :انـك علــى وـءاو كةهــء
 :مـا أنـزل تبـارك وتعـاىل كتـااب اقلـى فيـه بينـك
أمي وقـع أخـءجين مـن منـزح فـانةء يف أمـءي ،فمـال اـا رسـول
وب زوجك ،واا اكءه ان أكون من املتكلف  ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 96ـ يف موـبال الشـءيعة قـال الوـادا  :املتكلـة خمطـل وان أ ـاب ،واملتكلـة ال يسـتالل يف عاقبـة امـءه إال
ااوان ،ويف الوقغ إال التعل والعنا والشما ،واملتكلة اهءه راي وابطنه نفاا ،ومها جناوـان هبمـا يطـو املتكلـة ،ولـيس
ُْ
َ ُ ُ
يف اجلملة من أخ ا الواحل وال من دعار املتم  ،املتكلة يف أي ابب كان قال تعـاىل لنبيـه قل مزا أ ْسزئَلك ْم

َ َْ ْ َ ْ
جر َوما أَنَا م َن ال ْ ُمتَ َلرف َ
ني .
ِ
ِ
علي ُِ ِمن أ ٍ
 97ـ فيمن ال حيلءه الفميه يف و ية النـن
إذا ألاب ،ويشمغ ابملويبة.

لعلـ ٍّي

وللمتكلـة ثـ ث ع مـاو ،يتملـق إذا ولـء ،ويهتـاب
َ ُْ

ُ
زان ِالبْ ِن ز ُِ  :اي بـ لكــل دــي ع مــة يعــءف هبــا
قــال :قززاَ لقمز
 98ـ يف كتــاب اخلوــال عــن أيب عبــع
ويشهع عليها إىل قوله  :وللمتكلة ث ث ع ماو ،يناز من فوقه ،ويمول ما ال يعلم ،ويتعاطى ما ال ينال.
وـعيا طويـل يمـول فيـه :ومـن العلمـا مـن يلـا نفسـه للفتـاوى ويمـول :سـلوين ولعلـه ال
 99ـ عـن أيب عبـع
يويل وءفا واوعا ،و ال حيل املتكلف  ،فذاك يف العرك السادس من النار.

 :للمتكلة ث ث ع ماو يناز من فوقه ،ويتعاطى مـا ال ينـال ،ويمـول مـا

 111ـ يف جواما اجلاما وعن النن
ال يعلم.
 111ـ يف كتاب التوويع وعيا طويل عن الءضا
لو أكءهغ اي رسول

من قعرو عليه من الناس

يمول فيه عن عل ٍّـي
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ان املسـلم قـالوا لءسـول

 :مـا كنـغ أللمـي

على اوس و لك ء ععدا وقوينا علـى عـعوا ،فمـال رسـول

ببععـة مل حيـعث إىل فيهـا

دي ا وما اا من املتكلف .
 112ـ يف روضة الكايف علي بن د عن علي بن العباس عن احلسن بـن عبـع ـ الءمحـان عـن عا ـم ابـن محيـع عـن أيب
ُْ َ ْ َُ ُ ْ َ َْ ْ َ ْ
زن ال ْ ُمتَ َلرف َ
زني إ ْن ُه َ
جزر َومزا أَنَزا ِم َ
زو إ ذال َِ ْكزرٌ
يف قوله
محزس عن أيب جعفء
ِ
ِ
ِ
 :قل ما أسئلكم علي ُِ ِمن أ ٍ
ْ َ

َ ََ ْ َ ُ ذ َََُ َ ْ َ
ني قال :عنع خءوج الماعم.
 :وِلعلمن نبأه دعد ِح ٍ

للعالم َ
ني قال أمو امل من
ِ ِ
قـال:
 113ـ علي بن د عن علي بـن العبـاس عـن علـي بـن محـاد عـن عمـءو بـن ـء عـن جـابء عـن أيب جعفـء
ْ
ر
َ
ُْ َ ْ َُ ُ ْ َ َْ ْ َ ْ
زن ال ُمتَلفزنيَ
جر َوما أَنَزا ِم َ
وقال ألععا
ِ
أوليا الشـيطان أهـل التكـذيل واونكـار :قل ما أسئلكم علي ُِ ِمن أ ٍ
يمــول :متكلفــا ان اس ـ لكم مــا لســتم أبهلــه ،فمــال املنــافمون عنــع ذلــك بعلــهم لــبعم :امــا يكفــي دا ان يكــون قهــءا

عشءين سنة و يءيع ان حيمل أهل بيته على رقابنا ،فمـالوا :مـا أنـزل ومـا هـو إال دـي يتمولـه يءيـع ان يءفـا أهـل بيتـه
علــى رقابنــا ولـ ن قتــل إلمـع أو مــاو لننزعنهــا مــن أهــل بيتــه ث ال نعيــعها فــيهم أبــعا ،واحلــعيا طويــل أخــذا منــه موضــا
احلاجة.
خطل الناس فامع واث عليـه وتشـهع ث
 114ـ يف كتاب املناقل البن دهء آدوب ان احلسن بن علي
قـال :ايهــا النـاس إن اختــارا لنفسـه وارتلــاا لعينـه وا ــطفاا علـى خلمــه وانـزل علينــا كتابـه ووويــه ،وامي ال ينموــنا
أوــع مــن ومنــا دــي ا إال انتموــه مــن ومــه يف عاجــل دنيــاه وآجــل آخءتــه ،وال يكــون علينــا دولــة إال كانــغ لنــا العاقبــة
َ ََ ْ َ ُ ذ َََُ َ ْ َ
ني .
ح
د
وِلعلمن نبأه دع ِ ٍ
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
قال :مـن قـء سـورس الزمـء اسـتخفاها مـن لسـانه أعطـاه
 1ـ يف كتاب ثواب األعمال ابسناده عن أيب عبع
مـن دـءف الـعنيا واتخـءس وأعـزه بـ مــال وال عشـوس وـ يهابـه مـن يـءاه ،ووـءو جســعه علـى النـار ،وبـ لـه يف اجلنـة الــة
معينة ،يف
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كــل معينــة الــة قوــء ،يف كــل قوــء مــلس وــورا  ،ولــه مــا هــذا عينــان جت ـءاين نلــاختان وعينــان مــعهامتان ،و ُح ٌ
ززور
ْ
ْ ُر
َْ
َ
ٌ
َْ ُ
َ َْ
جان
مقرورات ِِف ِ
نان  ،و ِمن ُك فا ِكه ٍة زو ِ
اْلياآِ  ،و َواتا أف ٍ

 2ـ يف جمما البيان أيب بن كعـل عـن النـن
الذين خافوا تعاىل.

قـال :مـن قـء سـورس الزمـء مل يمطـا

رجـاه ،وأعطـاه ثـواب اخلـاعف

علـى مشـءكي العـءب فمـال :وأنـتم
وعيا طويـل وفيـه ث اقبـل
 3ـ يف كتاب االوتجاج للطربسي عن النن
فلم عبع األ ناو من دون ؟ فمالوا :نتمءب بذلك إىل تعاىل فمال :أوهي سامعة مطيعة لءهبا عابعس له وـ تتمءبـوا
بتعةيمها إىل ؟ قالوا :ال ،قال :فلنتم الذين نحتموهـا أبيـعيكم ،فـ ن تعبـعكم هـي لـو كـان اـوز منهـا العبـادس أوـءى مـن
ان تعبعوها إذا مل يكن أمءكم بتعةيمها من هو العارف مبواحلكم وعواقبكم واحلكيم فيما يكلفكم.
قـال :إن
 4ـ يف قءب االسناد للاموي ابسناده إىل مسععس بن زايد قال :ووعثين جعفء عن أبيـه ان رسـول
تبــارك وتعــاىل اتــى يــوو الميامــة بكــل دــي يعبــع مــن دونــه مــن ــس أو قمــء أو ألــو ذلــك ،ث يســلل كــل إنســان عمــا
كــان يعبــع فيمــول كــل مــن عبــع ألــوه :ربنــا اا كنــا نعبــعها لتمءبنــا إليــك زلفــي ،قــال :فيمــول تبــارك وتعــاىل للم عكــة:
اذهبوا هبم ومبا كانوا يعبعون إىل النار ما خ من است نيغ ،فان أول ك عنها مبععون.
ْ
ُ ْ َُ َُ ُ ْ
واح ُد ال َق ذه ُار .
قال عز من قاعل :سبحانُ هو اهلل ال ِ
فمــال :اي أمــو املـ من أتمــول :إن واوــع
 5ـ يف كتــاب اخلوــال ان أعءابيــا قــاو يــوو اجلمــل إىل أمــو املـ من
 :دعـوه فـان
فامل الناس عليه وقالوا :اي أعءايب اما تءى ما فيه أمو امل من مـن تمسـم الملـل ( )1فمـال أمـو املـ من
الـذي يءيــعه األعـءايب هــو الـذي نءيــعه مـن المــوو ،ث قـال :اي أعـءايب إن المـول يف ان واوــع علـى أربعــة أقسـاو ،فوجهــان
منها ال اـوزان علـى تعـاىل ووجهـان ي بتـان فيـه فامـا اللـذان ال اـوزان عليـه فمـول الماعـل واوـع يموـع بـه ابب األعـعاد
فهذا ما ال اوز
__________________
( )1التمسم :التفءا .يمال تمسمته ااموو أي وزعغ خواطءه.
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الن ما ال ن له ال يعخل يف ابب االععاد أت تءى أنه كفء مـن قـال لـا ثل ـة ،وقـول الماعـل هـو واوـع مـن النـاس يءيـع
به النو من اجلنس فهذا ما ال اوز .ألنـه تشـبيه وجـل ربنـا عـن ذلـك ،وامـا الوجهـان اللـذان ي بتـان فيـه فمـول الماعـل :هـو
اوــعى املعـ  ،يعـ بــه أنــه ال ينمســم يف وجــود وال
واوــع لــيس لــه يف األدــيا دــبيه كــذلك ربنــا ،وقــول الماعــل :انــه
( .) 1
عمل وال وهم كذلك ربنا
ُ

َ

 6ـ يف جمما البيان عنع قوله :ث ذم َج َعل ِمنْها َز ْو َجها ويف خلق الوالعين قبل الولع ث ثة أقوال إىل قوله :و ل هـا انـه
خلق الذرية يف هء آدو وأخءجهـا مـن هـءه كالـذر ،ث خلـق مـن بعـع ذلـك وـوا مـن ضـلا مـن أضـ عه علـى مـا ورد يف
االخبار وهذا ضعية.
َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َْ
 7ـ يف كتاب االوتجاج للطربسي (ره) عن أمو امل من
وعيا طويل وفيه وقـال :وأنََّ لكم ِمن اْلنعزاآِ
َ

َ َ

َ ْ
واج فانزاله ذلك خلمه إايه.
رما ِنية أز ٍ
 8ـ يف ذيل األوكاو د بن احلسن الوفار عن أمحع بن د بـن عيسـى عـن العبـاس بـن موسـى الـوراا عـن يـونس
عـن النطفـة مـا فيهـا مـن العيـة ومـا يف العلمـة ومـا يف
بن عبع الءمحان عن أيب جءيء الممى قال :سللغ العبـع الوـاحل

امللـهة املخلمـة ومـا يمــء يف األروـاو؟ قـال :انـه خيلــق يف بطـن أمـه خلمـا مــن بعـع خلـق ،يكـون نطفــة أربعـ يومـا ث يكــون
علمة أربع يوما ،ث ملهة أربع يوما ففي النطفة أربعون دينارا ،ويف العلمة ستون دينارا ،ويف امللهة مثـانون دينـارا ،فـاذا
ُ ذ ََْ ْ ُ َ ْ َ َ ََ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ
اْلزالق َ
ني فـان كـان
 :ثم أاشأناه خلقا آخر فتبزارك اهلل أحسزن
اكتسى العةاو حلما ففيه مـلس دينـار ،قـال
ِِ
ذكءا ففيه العية وان كانغ أن ى ففيها العية.
 9ـ يف كتـاب معـاين األخبـار أيب قــال :وـعثين د بـن حيـ العطــار عـن أمحـع بـن د عــن علـي بـن السـنعي عــن
ويـا دخـل عليـه داود الءقـى فمـال لـه :جعلـغ فـعاك
د بن عمءو بن سعيع عن أبيه قال :كنغ عنع أيب عبع
ان الناس يمولون إذا ملى للامل ستة أدهء فمع فءم من خلمته ،فمال أبو احلسن  :اي داود اد ولو
__________________
( )1اذا احلعيا بيان يف كتاب حبار األنوار فءاجا ان د غ ج  3ة  217من الطبعة احلعي ة.
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بشق الوفا ،فملغ :جعلغ فعاك وأي دي الوفا؟ قال :ما خيءج ما الولع ،فان

يفعل ما يشا .

 11ـ يف هن ـ الب ألــة أو هــذا الــذي انشــله يف لمــاو األروــاو ودــعة األســتار نطفــة دهاقــا ،وعلمــة إلاقــا ،وجنينــا
وراضعا ،ووليعا وايفعا (.)1
 11ـ يف جمما البيان :يف لماو ث ث لمة البطن و لمة الءوم و لمة املشيمة ،وهو املءوي عن أيب جعفء .
يــوو عءفــة :وابتــععغ خلمــي مــن مـ ميـ ث
 12ـ يف كتــاب موــبال الزاعــء البــن طـاوس يف دعــا احلسـ
أسكنتين يف لماو ث ث ب حلـم وجلـع ودو ،مل تشـهء خبلمـي ومل جتعـل إىل دـي ا مـن أمـءي ،ث أخـءجتين إىل الـعنيا مـا
سواي.
يف الـءد علـى العهءيـة قـال  :سـنبتعئ اي
 13ـ يف كتاب التوويع للمفلل بن عمـء املنمـول عـن أيب عبـع
مفلــل بــذكء خلــق اونســان فــاعترب بــه ،فــلول ذلــك مــا يــعبء بــه اجلنـ يف الــءوم وهــو إلجــوب يف لمــاو ثـ ث :لمــة
الــبطن و لمــة الــءوم و لمــة املشــيمة ،ويــا ال ويلــة عنــعه يف طلــل ألــذا وال دفــا أذى ،وال اســتج ب منفعــة وال دفــا
ملــءس ،فانــه اــءى إليــه مــن دو احلــيم مــا يهــذوه كمــا يهــذوا املــا النبــاو .ف ـ ي ـزال ذلــك ألــذاؤه و ـ إذا كمــل خلمــه
واستاكم بعنه وقوى أدميه ( )2على مبادءس ااوا وبوءه على م قاس الليا هاج هـذا الطلـق أبمـه فلزعجـه أدـع إزعـاج ذا
عنفة و يولع.
ْ ُ ْ َ ْ
 14ـ يف إلاسـن الربقـي عنـه عـن بعــم أ ـاابه رفعـه يف قـول تبــارك وتعـاىلَ :وال يَز ْ
زر َو ِإن
زرل ِل ِعبززا ِد ِه الكفز
َْ ُ ُ َْ َ ُ َ ُ
ك ْم فمال :الكفء هاهنا اخل ف و
تشبروا يرضُ ل
__________________
( )1الشهة ـ بلمت لا دهاف بفتح الشـ ـ وأ ـله ألـ ف الملـل يمـال دـهفه احلـل أي بلـغ دـهافه .والـعهاا :اململـو س .واحملـاا :ثـ ث ليـال
من آخء الشهء ،وسيغ إلاقا الن الممء ميتاق فيهن أي خيفى وتبطل ورته ،قال الشـارل املعتـزح :وامنـا جعـل العلمـة إلاقـا هاهنـا ألهنـا مل وـل اـا
الوورس االنسانية بعع فكانغ اوس اوقة .واليافا :اله و املءاهق لعشءين ،وقيل :اهز البلوم.
( )2األدمي :اجللع.
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الشكء الوالية واملعءفة.
يمــول :دــا وأراد ومل حيــل ومل
 15ـ يف كتــاب التوويــع ابســناده إىل فلــيل بــن يســار قــال :سعــغ أاب عبــع
يء  .دا أال يكون دي إال بعلمه وأراد م ل ذلك ومل حيل أن يمال له لا ث ثة ومل يء لعباده الكفء.
 16ـ يف روضة الكايف د بن حي عن أمحع بن د بن عيسى عن احلسن ابن إلبوب عـن هشـاو بـن سـامل عـن عمـار
ْ ْ

َ

َ
َ َ ذ
سان ُ ٌّ
َض َداع َر ذب ُُ ُم ِنيبا إِْلْ ُِ قـال :نزلـغ
اْلا
عـن قـول
الساابطي قـال :سـللغ أاب عبـع
 :و ِإَا مس ِ
يف أيب الفويل ( )1انه كان رسول عنعه ساوءا ،فكان إذا مسه اللء يع السمم دعا ربـه منيبـا إليـه يعـ عبـا إليـه مـن
َ
ُ
مـا يمـول ث ذم إَِا َخ ذو ُه نِ ْع َمة ِمنْ ُُ يعـ العافيـة نسـي مـا كـان يـععو إليـه يعـ نسـي التوبـة إىل
قوله :يف رسول
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ََذ ْ ُ
كفزر َك قلزيل إنذزك م ْ
زن
انـه سـاوء ولـذلك قـال
ا كان يمول يف رسول
ِ
ِ ِ
ِ
 :قزل تمتزع بِ
َ

ْ
ذ
ومـن رسـوله
اه ِار يعـ امءتـك علـى النـاس بهـو وـق مـن
أصحا ِ
آنزاء اللذيْ
خيرب حباله وفلله عنع تبـارك وتعـاىل أَ ذم ْن ُه َو قان ٌ
َ
سزاجدا
زل
زت
يف عل ٍّي
عطة المول من
ِ
ِ
ِ
ذ َ ََُْ َ
ََْ ر ُْ َْ َْ َ
ََْ ْ َ َ ُ
ون ان إلمـعا رسـول والـذين ال يعلمـون ان إلمـعا
اَّلين يعلم
َوقائِما ُيذ ُر اخ ِخ َرة َوي ْرجوا َرْحة َرب ُِ قل هل يست ِوي ِ

قـال ث قـال أبـو ـ عبـع

:ث

 :هذا أتويله اي عمار.
رسول وانه ساوء كذاب امنا يتذكء أولوا األلباب قال :ث قال أبو عبع
أنـه قـال أليب بوـو اي
 17ـ ععس من أ اابنا عن سهل بن زايد عن د بن سليمان عن أبيه عن أيب ـ عبـع
ذ َ ََُْ َ ذ
َ ْ َْ َ
اَّليز َ
زن ال
اَّليز
ودــيعتنا وعـعوا يف آيــة مــن كتابــه فمـال
أاب د لمـع ذكــءا
زن يعلمززون َو ِ
 :هززل يسززت ِوي ِ
َ ْ َ ُ َ ذ َ َ َ ذ ُ ُ ْ َْ
يعلمون ِإنما يتذك ُر أولوا اْلْلا ِ فـنان الـذين يعلمـون ،وعـعوا الـذين ال يعلمـون ،ودـيعتنا أولـوا األلبـاب ،واحلـعيا

طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 18ـ يف علل الشءاعا أيب قال وعثنا علي بن إبءاهيم عن أبيه عن محاد
__________________
( )1ك به عن االول.
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ََْ ُ ْ ََ ََْ ُ ََْ َ
َ ذْ
ْحزة
ساجدا َوقائِما ُيذر اخ ِخرة ويرجوا ر
ابن عيسى عن وءيز عن زرارس عـن أيب جعفـء
قـال :قلـغ :آناء اللي ِل ِ
َ
ذ َ ََُْ َ َ ذ َ َْ ُ َ
ر ُْ َْ َْ َ
ون قال :يع لوس الليل .ويف الكايف م له سنعا ومتنا.
اَّلين ال يعلم
اَّلين يعلمون و ِ
َرب ُِ قل هل يست ِوي ِ

قـال
 19ـ يف أ ول الكايف بعم أ اابنا رفعه عن هشاو بن احلكم قال :قال ح أبو احلسن موسى بن جعفـء
 :إذا طلبتم احلواع فاطلبوها من أهلها ،قيل :اي بن رسول من أهلهـا؟ قـال :الـذين قـص يف
احلسن بن علي

ذ ََ َ ذ ُ ُ ُ َْْ
كتابه وذكءهم فمال :إِنما يتذكر أولوا اْلْلا ِ

قال :هم أولوا العمول.
 21ـ علي بن إبءاهيم عن أبيه عـن عبـع بـن املهـوس عـن عبـع املـ من بـن الماسـم األنوـاري عـن سـعع عـن جـابء عـن
ذ َ َ ْ َُ َ َ ذ َ َ ْ َُ َ ذ ََ َ ذ ُ ُ ُ َْْ
َْ َْ َ
اَّلين ال يعلمون إِنما يتذكر أولوا اْلْلا ِ قال أبـو
يف قول
أيب جعفء
اَّلين يعلمون و ِ
 :هل يست ِوي ِ
جعفء :امنا نحن الذين يعلمون ،والذين ال يعلمون ععوا ،وديعتنا أولوا األلباب.
 21ـ ععس من أ اابنا عن أمحع بن د عن احلسـ بـن سـعيع عـن النلـء بـن سـويع عـن جـابء عـن أيب جعفـء
َ َ ذ ُ ُ َْْ
ذ َ ََُْ َ َ ذ َ ََُْ َ
َْ َْ َ
ون ِإنذما يتَذك ُر أولوا اْلْلزا ِ قـال :نحـن الـذين يعلمـون،
اَّلين ال يعلم
يف قولـه
اَّلين يعلمون و ِ
 :هل يست ِوي ِ
وععوا الذين ال يعلمون ،وديعتنا أولوا األلباب.

انــه اتوــل أب احلســن علــي بــن د
 22ـ يف كتــاب االوتجــاج للطربســي (ره) وروى عــن احلســن العســكءي
ان رج من فمها الشيعة كلهم بعم النواب فلفامه حبجته ( )1و أابن عـن فلـياته فـعخل علـى
العسكءي
ويف ــعر جملســه دســغ عةــيم ( )2منوــوب ،وهــو قاعــع خــارج العســغ وحبلـءته خلــق مــن العلــوي
علــي بــن د
وبـ هادـم فمـا زال يءفعـه وـ أجلسـه يف ذلـك العسـغ واقبــل عليـه ،فادـتع ذلـك علــى أول ـك االدـءاف ،فامـا العلويــون
فلجلوه عن العتاب واما ااا يون فمال له ديخهم :اي بن رسول
__________________
( )1أفامه ابحلجة أي أسكته.
( )2العسغ هاهنا مبع الوسادس.
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هكذا ت ثء عاميا على ساداو ب هادم

ذ َ ُ ُ َ
ََْ َ
ين أوتوا ن ِرزيبا
اَّل
من الطالب والعباس ؟ فمال
 :إايكم وان تكونوا من الذين قـال تبـارك وتعـاىل :ألم ت َر إىل ِ
ذ
َ ْ
َ ْ ُ َ ََُْ ْ ُ ذ َ ََ َ ٌ ُْ ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ
ُْ َْ َ
زون أتءضـون بكتـاب
هلل ِْلحكم بينهم ثم يتوى ف ِريق ِمزنهم وهزم مع ِرض
ِمن ال ِ
بتا ِ يدعون إىل ِكتا ِ ا ِ
ذ َ ََُْ َ َ ذ َ ََُْ َ
ُْ َْ َْ َ
ون فكيـة تنكـءون
اَّلين ال يعلم
وكما؟ قالوا :بلى ،قـال :أو لـيس قـال
اَّلين يعلمون و ِ
 :قل هل يست ِوي ِ

رفعي اذا لـما رفعه

ان كسـء هـذا لفـ ن النا ـل حبجـ

الـذ علمـه إايهـا ،ال فلـل لـه مـن كـل دـءف يف النسـل،

ْ ُ ْ ذ
ُ ذ
ََْ
َُ
يزن أُوتُزوا الْعلْزمَ
اَّل َ
زع
اَّليز َن آمنزوا ِمزنكم َو ِ
اهلل ِ
ِ
ويف هذا احلعيا دي وذفناه وهو مـذكور عنـع قولـه تعـاىل :يرف ِ
ََ
جات .
در ٍ

مـا قسـم لعبـاده دـي ا أفلـل مــن
 23ـ يف إلاسـن الربقـي عنـه عـن بعـم أ ـاابنا رفعـه قـال :قـال رسـول
العمل ،فنوو العاقل أفلـل مـن سـهء اجلاهـل ،وإفطـار العاقـل أفلـل مـن ـوو اجلاهـل ،واقامـة العاقـل أفلـل مـن دـخوة
اجلاهل ،وال بعا رسوال وال نبيا و يستكمل العمـل ويكـون عملـه أفلـل مـن عمـول ليـا أمتـه ،ومـا يلـمء النـن يف
نفســه أفلــل مــن اجتهــاد ليــا اوتهــعين ،ومــا ادى العمــل ف ـءاعم و ـ عمــل منــه وال بلــغ ليــا العابــعين يف فلــل
َ َ ذ ُ ُ َْْ
ِإنذما يتَذك ُر أولوا اْلْلا ِ .
عباد م ما بلغ العاقل من عم عهم ،هم أولوا األلباب الذين قال

فـلذن
 24ـ عنه عن ابـن فلـال عـن علـي بـن عمبـة بـن خالـع قـال :دخلـغ ومعلـى بـن خنـيس علـى أيب عبـع
لنا وليس هـو يف جملسـه ،فخـءج علينـا مـن جانـل مـن عنـع نسـاعه ولـيس عليـه جلبـاب فلمـا نةـء إلينـا روـل وقـال :مءوبـا
ذ ََ َ ذ ُ ُ ُ َْْ
زا
ز
ْل
بكمـا وأهـ  ،ث جلـس وقـال :أنــتم أولـوا األلبـاب يف كتـاب قــال تبـارك وتعـاىلِ :إنمززا يتززذكر أولززوا اْل
ِ
فلبشءوا ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 25ـ يف بواعء العرجاو أمحع بن د عن احلس بن سعيع عـن النلـء بـن سـويع عـن الماسـم بـن د عـن عل ٍّـي عـن
ذ َ ََُْ َ َ ذ َ ََْ َ ذ َ َ ذ
َْ َْ َ
ين ال يعل ُمون ِإنما يتَزذك ُر
اَّل
عـن قـول
أيب بوو قال :سللغ أاب جعفـء
اَّلين يعلمون و ِ
 :هل يست ِوي ِ
ُ ُ َْْ
أولوا اْلْلا ِ قال :نحن الذين نعلم وععوا الذين ال يعلمون ،امنا يتذكء أولوا األلباب ديعتنا.
 26ـ د بن احلس عن أيب داود املسرتا عن د بن مءوان قال :قلغ
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أليب عبع

ذ َ َ ْ َُ َ َ ذ َ َ ْ َُ َ ذ ََ َ ذ ُ ُ ُ َْْ
َْ َْ َ
اَّلين يعلمون و ِ
 :هل يست ِوي ِ
اَّلين ال يعلمون إِنما يتذكر أولوا اْلْلا ِ

وععوا الذين ال يعلمون ،وديعتنا أولوا األلباب.
وعيا طويل يمول فيه
 27ـ يف أماح ديخ الطاعفة ابسناده إىل أمو امل من
امل من من يعمل ل ث من ال واب ،اما خلو فان ي يبه بعمله يف دنياه ،إىل قوله :وقـع قـال

قال :نحن الـذين نعلـم،
 :اعلمـوا اي عبـاد

ان

ذ
اَّل َ
ين
تعـاىل :يا ِعبا ِد ِ
ٌَ ذ َُ ذ ذ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ
َُ ذُ َذ ُ ْ ذ َ َ ْ
ُّ ْ َ َ َ ٌ َ َ ْ ُ
ْ
ُ
َ
آمنوا اتقوا ربكم ل ِ ِ
َّلين أحسنوا ِِف ِ
هلل ِ
هذهِ افنيا حسنة وأرض ا ِ
ري ِحسزا ٍ
واسعة إِنما يوَّف الرابِرون أجرهم بَِ ِ

فمن أعطاهم يف العنيا مل حياسبهم به يف اتخءس.
 28ـ يف جممــا البيــان وروى العيادــي ابوســناد عــن عبــع

بــن ســنان عــن أيب ـ عبــع

قــال :قــال رســول

ذ
ميزان ،ومل ينشـء اـم ديـوان ،ث تـ هـذه اتيـةِ :إنمزا

 :إذا نشءو العواوين ونوبغ املوازين مل ينول ألهل الب
َ َ
يُ َو ذَّف ذ
ون أ ْج َر ُه ْم بِ ََ ْ ِري ِحسا ٍ .
الرابِ ُر
 29ـ يف أ ول الكايف علي بن إبءاهيم عن أبيه ود بن إساعيل عن الفلل ابن داذان ليعا عن ابـن أيب عمـو عـن

قال :إذا كان يوو الميامة يموو عنق من النـاس فيـلتون ابب اجلنـة فيلـءبونه ،فيمـال
هشاو بن احلكم عن أيب عبع
اــم :مــن أنــتم؟ فيمولــون :نحــن أهــل الوــرب ،فيمــال اــم :علــى مــا ــرب ؟ فيمولــون :كنــا نوــرب علــى طاعــة ونوــرب عــن
ُ َ َ ْ
ززر ُه ْم ب ََ ْ
ززو ذَّف ذ
 :إنذمززا يُ َ
ج َ
ززري
الرززابِرون أ
 :ــعقوا أدخلــوهم اجلنــة ،وهــو قــول
معا ــي  ،فيمــول
ِ
ِ ِ
ِحسا ٍ .
ُ ْ ذ ْ
َ ذ
اَّليز َ
زن
زاِس
ين ِ
يف قولــه :قززل ِإن اْلز ِ ِ

 31ـ يف تفســو علــي بــن إبـءاهيم ويف روايــة أيب اجلــارود عــن أيب جعفــء
َ
َ ُ َْ
ِّسوا أن ُف َس ُه ْم َوأ ْه ِل ِيه ْم يمول :ألبنوا أنفسهم وأهليهم يوو الميامة أت ذلك هو اخلسءان املب .
خ ِ
َ
َ
َ ْ
ذ ُ َ ْ َُُْ
 09ـ يف جممـا البيـانَ :و ذ َ ْ َ َ ُ
ُ
هلل ل ُه ُم البُ ْْشزى وروى أبـو بوـو عـن
ِ
اَّلين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها َوأنابوا إىل ا ِ

أنه قال :أنتم هم ،ومن أطا جبارا فمع عبعه.
أيب عبع
 32ـ يف أ ول الكايف ععس من أ اابنا عن أمحع بن د بن أيب نوء عن
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محاد بن ع مان عن أيب عبيـعس احلـذا عـن أيب عبـع

( )1وـعيا طويـل يمـول فيـه

بعـع ان ذكـء فلـل االمـاو

ُ ُ
ُّ َ ذ ُ ْ َ
َ
ُص ُ ذ َ ُ
واملعرتف به :ث نسبهم فمال« :الذين آمنوا» يع ابومـاو َو َع ذَّ ُر ُ
زك ُه ُ
وه َونَ َ ُ
زم
اَّلي أن ََِّ َم َعُ أو ِِ
وه َواتبعوا اهور ِ
ذ َ ْ
ُْ ْ ُ َ
ذ ُ َ َْ َْ
ُ
ُ
اجتَنَبُزوا الطزاغوت أن يعبزدوها واجلبـغ والطـاألوو فـ ن وفـ ن وفـ ن ،والعبـادس طاعـة
اَّلين
ون يعـ
المف ِلح
ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َر ُ
زم البُ ْْشزى ِف اْلَيزاة ُّ
ك ْم َوأ ْسل ُموا ُ
ه ث جزاهم فمال :ل ُه ُ
افنْيزا َوْل اخ ِخ َ
زر ِة
الناس ام ،ث قال :أنِيبُوا إىل رب
ِ
ِ
ِ
ِ

الوادق على احلو .
واالماو يبشءهم بمياو الماعم وبةهوره وبمتل أععاعهم وابلنجاس يف اتخءس ،والورود على د
 33ـ بعــم أ ــاابنا رفعــه عــن هشــاو بــن احلكــم قــال :قــال ح أبــو احلســن موســى بــن جعفــء  :اي هشــاو إن
ذ َ َْ َ ُ َ َْ َْ ََذ ُ َ َ ْ َ َُ ُ َ ذ
تبارك وتعاىل بشء أهل العمل والفهم يف كتابه فمال :فَبَ ر ْ
اَّلينَ
اَّلين يست ِمعون القوَ فيت ِبعون أحسنُ أو ِِك ِ
ْش ِعبا ِد ِ
َ ُ ُ ُ ُ
ُ ُ َْْ
اهلل َوأو ِِ َك ُه ْم أولوا اْلْلا ِ .
هداهم

 34ـ علــي بــن إبـءاهيم عــن أبيــه عــن ابــن أيب عمــو عــن منوــور بــن يــونس عــن أيب ـ بوــو قــال :قلــغ أليب عبــع
ذ َ َْ َ ُ َ َْ َْ ََذ ُ َ َ
ون أ ْح َسنَ ُُ قال :هو الءجل يسما احلعيا فياعث بـه كمـا
اَّلين يست ِمعون القوَ فيت ِبع
 :قول جل ثناؤه:
ِ
سعه ال يزيع فيه وال ينمص منه.
 35ـ أمحع بـن مهـءان عـن عبـع العةـيم احلسـ عـن علـي بـن أسـباا عـن علـي بـن عمبـة عـن احلكـم بـن أعـ عـن
ذ َ َْ َ ُ َ َْ َْ ََذ ُ َ َ
ون أ ْح َسنَ ُُ إىل آخـء اتيـة
اَّلين يست ِمعون القوَ فيت ِبع
:
عـن قـول
أيب بوو قال :سللغ أاب عبـع
ِ
الذين إذا سعوا احلعيا مل يزيعوا فيه ومل ينمووا منه ،جاؤا به كما سعوه.
قال :هم املسلمون الل د
ذ
ُ ٌ
َ ُ ٌ
َ
اَّل َ
ين ذات َق ْوا َر ذب ُه ْم ل ُه ْم غ َرف ِم ْن ف ْو ِقها غ َرف إىل قوله امليعاد
 06ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم قوله:
لك ِن ِ
ِ
فانــه وــعثين أيب عــن احلســن بــن إلبــوب عــن د بــن إســااا عــن أيب جعفــء
عن تفسو هذه اتية مبا ذا
__________________

( )1ويف نسخة «عن أيب جعفء

».
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قــال :س ـ ل عل ـي

رســول

بنيغ هذه الهءف اي رسول ؟ فمال :اي علي تلـك ألـءف بناهـا

ألولياعـه ابلـعر واليـاقوو والزبءجـع ،سـموفها الـذهل،

إلبوكة ( )1ابلفلة ،لكل ألءفة منها الة ابب من ذهل ،علـى كـل ابب منهـا ملـك موكـل بـه وفيهـا فـءش مءفوعـة ،بعلـها
فوا بعم من احلءيء والعيباج أبلوان خمتلفة ،وشوها املسك والعنـرب والكـافور ،وذلـك قـول َ :وفُ ُرش َم ْرفُ َ
وع ٍة فـاذا
ٍ
دخــل امل ـ من إىل منازلــه يف اجلنــة وضــا علــى رأســه ج امللــك والكءامــة ،والــبس ولــل الــذهل والفلــة واليــاقوو والــعر
منةومــا يف اوكليــل ــغ التــاج ،والــبس ســبع ولــة وءيــء أبل ـوان خمتلفــة ،منســوجة ابلــذهل والفلــة والل ل ـ واليــاقوو
ْ َ َ ْ َ َ َُُْ
َُذْ َ
َ
ُ
ْ
ُ
ٌ
َ
ساور ِمن َه ٍب ولثلثا و ِْلاسزهم ِفيهزا ح ِريزر فـاذا جلـس املـ من علـى سـءيءه
أ
ن
م
يها
ف
ن
األمحء ،وذلـك قولـهُ :يلو
ِ
ِ
ِ
اهتز سءيءه فءوا ،فاذا استمءو بوح منازله يف اجلنة استاذن عليـه امللـك املوكـل جبنانـه ليهن ـه بكءامـة إايه ،فيمـول لـه
خعاو امل من وو ـفاؤه ( :)2مكانـك فـان وح قـع اتكـى علـى أريكتـه وزوجتـه احلـورا العينـا قـع ذهبـغ إليـه فا ـرب لـوىل
و يفءم من دهله ،قال :فتخءج عليه زوجتـه احلـورا مـن خيمتهـا متشـي ممبلـة ووواـا و ـفاؤها وعليهـا سـبعون ولـة
منســوجة ابليــاقوو والل ل ـ والزبءجــع قــع ــبهن مبســك وعنــرب ،وعلــى رأســها ج الكءامــة ،ويف رجلهــا نع ـ ن مــن ذهــل
مكل ن ابلياقوو والل ل  ،دءاكهما ايقوو أمحء ،فاذا دنغ من وح وهم يموو إليها دوقا تمـول :اي وح لـيس هـذا
يوو تعل وال نول ،وال تمم اا لك وأنغ ح فيعتنمان قعر عسماعة عاو مـن أعـواو الـعنيا ال ميلهـا وال متلـه ،قـال :فينةـء
إىل عنمها فاذا عليهـا قـ دس مـن قوـل ايقـوو أمحـء ،وسـطها لـول مكتـوب :أنـغ اي وح وبيـن واا احلـورا وبيبتـك،
إليك تتلهل نفسي وإىل تتلهل نفسك ،ث يبعا الـة ملـك يهنونـه ابجلنـة ،ويزوجونـه احلـورا قـال :فينتهـون إىل أول
ابب مــن جنانــه ،فيمولــون للملــك املوكــل أببـواب اجلنــان :اســتلذن لنــا علــى وح فــان بع نــا مهنـ لــه ،فيمــول امللــك:
و أقول للااجل فيعلم مكانكم ،قال :فيعخل امللك إىل احلاجل وبينه
__________________
( )1وبكه :دعس وأوكمه.
( )2و فا لا الو يفة :اجلارية.
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وبـ احلاجــل ث ـ ث جنــان وـ ينتهــى إىل أول ابب ،فيمــول للااجــل :ان علــى ابب العء ــة الــة ملــك أرســلهم رب
العــامل جــاؤا يهنــون وح وقــع ســللوا ان يســتلذن اــم فيمــول احلاجــل :انــه لــيعةم علــى ان اســتلذن ألوــع علــى وح
وهـو مـا زوجتـه ،قـال :وبـ احلاجـل وبـ وح جنتــان ،فيـعخل احلاجـل علـى المـيم فيمـول لـه :ان علـى ابب العء ــة
الة ملك أرسلهم رب العامل يهنـون وح فـلعلموه مكـاهنم قـال :فيعلمونـه اخلـعاو مكـاهنم ،قـال :فيـ ذن اـم فيـعخلون
على وح وهـو يف الهءفـة واـا الـة ابب وعلـى كـل ابب مـن أبواهبـا ملـك موكـل بـه ،فـاذا اذن للم عكـة ابلـعخول علـى
وح فتح كل ملك اببه الذي وكل به ،فيعخل كل ملك من ابب مـن أبـواب الهءفـة فيبلهونـه رسـالة اجلبـار ،وذلـك قـول
ْ
ُر
َ ُ ْ ُ ُ َ َ
َ ٌ َ َْ ُ
ك ْم بمزا َص َ ْ
زَّب ُت ْم فَزن ْع َم ُع ْق َ
زىب
َ :وال َملئِكة يَدخلون َعليْ ِه ْم ِم ْن ُك با ٍ يع من أبواب الهءفة سلآ علي
ِ
ِ
َ َ
َ
ْ
َ
ذ
اف ِار وذلك قولـهَ :و ِإَا َرأيْ َت ث ذم َرأيْ َت نَ ِعيمزا َو ُملزاك ك ِبزريا يعـ بـذلك وح ومـا هـم فيـه مـن الكءامـة والنعـيم

وامللك العةيم وان امل عكة من رسل اجلبار ليستلذنون عليهم ف يعخلون عليه إال إبذن ،فذلك امللك العةيم.
ويف روضـة الكــايف م لـه ســنعا ومتنـا إال أن يف الءوضــة بعــع قولـه« :وال متلــه» فـاذا فــرت بعــم الفتـور مــن ألـو م لــة نةــء
إىل عنمها إخل.
فملــغ لــه :مــا
 37ـ يف كتــاب ث ـواب األعمــال ابســناده إىل أيب س ـ و العبــعي قــال :دخلــغ علــى أيب عبــع
تمول يف رجل ي خء العوء متعمعا؟ قال :اتى يوو الميامة مـوتءا أهلـه ومالـه قـال :قلـغ :جعلـغ فـعاك وان كـان مـن أهـل
اجلنة؟ قال :وان كان من أهل اجلنة قال :قلـغ :ومـا منزلـه يف اجلنـة؟ قـال :مـوتءا أهلـه ومـا لـه يتلـية أهلهـا لـيس لـه فيهـا
منزل.
قـال املـوتء أهلـه ومـا لـه مـن ضـيا ـلوس

 38ـ وابسناده إىل أيب بوو قال :قال ح أبو جعفء  :قال ان رسـول
العوء ،قلغ :وما املوتور أهله وماله؟ قال :ال يكون له أهل وال مال يف اجلنة.
ََ َ ْ َ
ََُ َ ُ
اهلل َص ْد َر ُه ل ْن ْ
ِش َح ُ
َ
ور ِم ْن َر ربز ُِ قـال :نزلـغ
ن
لَع
و
ه
ف
س
 :أ ف من
 39ـ يف تفسو علي بن إبـءاهيم وقولـه
لآِ
ِ ِ
ٍ
يف أمو امل من لواو عليه.
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 41ـ يف روضة الواعة للمفيع

وروى ان النـن

اهلل َص ْد َر ُه ل ْن ْسلآِ َف ُه َو َلَع نُزور م ْ
ِش َح ُ
قـءأ :أَ َف َم ْن َ َ
زن
ٍ ِ
ِ
ِ

َر ربزز ُِ فمــال :إن النــور إذا وقــا يف الملــل انفســخ لــه وانشــءل ،قــالوا :اي رســول فهــل لــذلك ع مــة يعــءف هبــا؟ قــال:
التجايف عن دار الهءور ،واالابة إىل دار اخللود ،واالستععاد للموو قبل نزول املوو.
ْ
ُ
ٌ
َ
ُ
 :والمسوس والءقة من الملل وهو قوله :ف َويْل للقاسزيَة قل ُ
زوب ُه ْم
 41ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقال الوادا
ِ ِ ِ
ْ

ْ
هلل واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
ِمن َِك ِر ا ِ
َ ْ َ ُّ ْ ُ ُ ُ ُ ذ َ َ ْ
ين َي َش ْو َن َر ذب ُه ْم اتية.
اَّل
يف جمما البيان :تقش ِعر ِمنُ جلود ِ
قال :إذا قشـعء جلـع العبـع مـن خشـية
 42ـ روى عن العباس بن عبع املطلل ان النن
كما يتااو عن الشجءس اليابسة ورقها.

اتـغ عنـه ذنوبـه

() 1

 43ـ يف روضـة الكـايف د بـن حيـ عـن أمحـع بـن د بـن عيسـى عـن ابـن إلبـوب عـن ليـل بـن ـاحل عـن أيب خالـع
َ َ َ ُ َ
ُ َ
ُ َ ُ َ
ون َو َر ُجل َسلَما ل َر ُج َ ْ َ ْ َ
يان
َء ُمتشا ِكس
اهلل َمثل َر ُجل ِفي ُِ ِش
قالَ :ض
الكابلي عن أيب جعفء
زل هزل يسزت ِو ِ
ِ ٍ
َمثَل قال :امـا الـذي فيـه دـءكا متشاكسـون فـ ن الـذي ( )2امـا املتفءقـون واليتـه ،وهـم يف ذلـك يلعـن بعلـهم بعلـا،
ويربأ بعلهم من بعم ،فاما رجل سلم لءجل ،فانه االول وما وديعته واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
أنـه
 44ـ يف كتـاب معـاين األخبـار ابسـناده إىل عمـءو بـن ـء عـن جـابء عـن أيب جعفـء عـن أمـو املـ من
يم ـول
قــال :األواين خموــوة يف المــءآن أبســا اوــذروا ان تهلب ـوا عليهــا فتلــلوا يف ديــنكم اا الســلم لءســول
َ
َ :و َر ُجل َسلما ل ِ َر ُج ٍل واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.

 45ـ يف جممــا البيــان وروى احلــاكم أبــو الماســم احلســكاين ابوســناد عــن علـ ٍّـي
.
لءسول
__________________
( )1او الورا عن الشجء :تناثء.
( )2كذا يف النسخ لكن يف املوعر «ف ن االول اما املتفءقون  ...اه».
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أنــه قــال :اا ذلــك الءجــل الســلم

قال :الءجل املسلم للءجل وما علي وديعته.

 46ـ وروى العيادي ابسناده عن أيب خالع عن أيب جعفء

َض َ ُ
اهلل َمززثَل َر ُجززل ِفي ز ُِ ُ َ
َ َ :
ِش ُ
َء

 47ـ يف تفســو علــي بـن إبـءاهيم وقـال علــي بــن إبـءاهيم  :يف قولــه
ُ َ
َ
ألمــو امل ـ من ــلواو عليــه ،ودــءكاؤه الــذين لمــوه وألوــبوا ومــه وقولــه
ززون فانــه م ــل ض ـءبه
ُمتشا ِكس
َ
َ :و َر ُجل َسلما ل ِ َر ُج ٍل أمـو املـ من ـلواو عليـه ،سـلم لءسـول
تعـاىل« :متشاكسـون» أي متباأللـون وقولـه

ْ َ َر ُ
ذ َ َر ٌ َ ذُ ْ َرُ َ ُ ذ ذ ُ
زو َآ الْق َ
كز ْ
زم يَز ْ
كز ْ
زم
يامز ِة ِعنززد رب
فمــال جـل ذكــءه :إِنززك ميززت و ِإنهززم ميتززون ثززم إِن
ِ

ث عـزى نبيـه
ََْ ُ َ
ون يع أمو امل من لواو عليه ومن ألوبه ومه.
َّتت ِرم
مـن االخبـار اوموعـة وابسـناده قـال :قـال رسـول
 48ـ يف عيـون األخبـار يف ابب [آخـء يف] مـا جـا عـن الءضـا
ذ َ َر ٌ َ ذُ ْ َرُ َ
ون قلـغ :اي رب أمتـوو اخل عـق كلهـم وتبمـى األنبيـا ؟ فنزلـغ:
 :لـما نزلغ هذه اتيـة ِإنك ميت و ِإنهم ميت
ُ ُّ

ْ

ُ ْ

َ

ُ

َ
َ
ذ ْ ُْ َ ُ َ
ون .
ُك نف ٍس َائِقة ال َم ْو ِت ثم ِإْلنا ترجع
مــن اخبــار هــذه اوموعــة وابســناده عــن علــي بــن أيب طالــل
 49ـ ويف ابب مــا جــا عــن الءضــا
العبع اجله وسءعته إليه ال بهم األمل وتءك طلل العنيا.

 :لــو راى

فــادعى مــا مل
 51ـ يف تفســو علــي بــن إب ـءاهيم ث ذكــء أيلــا أعــعا آل د ومــن كــذب علــى وعلــى رسـوله
َ َ ْ َْ َُ ذ ْ َ َ َ ََ
لَع اهلل َو َك ذذ َ ب ر
الر ْدق إ َْ َ
جاء ُه يع مبا جا به رسول
يكن له ،فمال جل ذكءه :فمن أظلم ِممن كذ
ِ
ِ ِ
ِ
ذ
َ
جزززاء
اَّلي
وأمــو امل ـ من
مــن احلــق ،وواليــة أمــو امل ـ من ــلواو عليــه ث ذكــء رســول
فمــالَ :و ِ
ُ َ ُ ُ ُْذُ َ
ب ر
ون (.)1
أو ِِك هم المتق
الر ْد ِق َو َص ذد َق بِ ُِ يع أمو امل من
ِ
ذ

ذ

جاء ب ر
جاء ب ر
اَّلي َ
اَّلي َ
الر ْد ِق د
الر ْد ِق َو َص ذد َق بِ ُِ قيـل:
ِ
 89ـ يف جممـا البيـانَ :و ِ
ِ
ِ
.
بن أيب طالل  ،وهو املءوي عن أعمة ااعى من آل د
__________________

(« )1يف كتاب الءجعة لبعم املعا ءين وعيا طويل عن أمو امل من
كلهم كافءون ألوه وألوه منه

و ـعا بـه علـي

والذي عنعه علم الكتاب ولذي جا ابلوـعا و ـعا بـه اا والنـاس

».
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 52ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقوله

ََ

ُ ُ

ذ

َ َ َ
ََْ
ْ َ
ُ
اَّل َ
ين ِم ْن ُدونِز ُِ يعـ يمولـون
كاف عبد ُه َوَي روفونك بِ ِ
ٍ
أليس اهلل بِ

لك :اي د اعفنا من على ،وخيوفونك اهنم يلامون ابلكفار.

ُ َ َ
َْ
اهلل فَما َ ُ
قال عز من قاعلَ :و َم ْن يُ ْضلل ُ
اهلل فما ُه ِم ْن ُم ِض ٍل .
ه ِم ْن ها ٍد َو َم ْن يه ِد
ِِ

 53ـ يف أ ول الكايف ععس مـن أ ـاابنا عـن أمحـع بـن د بـن عيسـى عـن د بـن إساعيـل عـن إساعيـل السـءاج عـن
 :اي بـغ مـا لكـم وللنـاس؟ كفـوا عـن النـاس وال تـععوا أوـعا
ابن مسكان عن بغ بن سعيع قال :قال أبـو عبـع
إىل أمــءكم فــو لــو ان أهــل الســماواو واألرض ـ اجتمع ـوا علــى ان يهــعوا عبــعا يءيــع ض ـ لته مــا اســتطاعوا علــى ان
يهعوه ،ولو ان أهل السماواو وأهل األرضـ اجتمعـوا علـى ان يلـلوا عبـعا يءيـع هـعاه مـا اسـتطاعوا ان يلـلوه ،كفـوا
عن الناس وال يمول أوع :عمى وأخي وابـن عمـى وجـاري ،فـان إذا أراد بعبـع خـوا طيـل رووـه فـ يسـما معءوفـا إال
عءفه ،وال منكءا إال أنكءه ،ث يمذف يف قلبه كلمة اما هبا امءه.
قال لـه :مـن أنـغ؟ فمـال:
 54ـ يف إرداد املفيع لـما عء على عبيع بن زايد لعنه علي بن احلس
أا علــي بــن احلسـ  ،فمــال :ألــيس قــع قتــل علــي بــن احلسـ ؟ فمــال لــه علــى  :قــع كــان ح أخ يســمى عليـا قتلــه
قتله ،فمـال علـي بـن احلسـ

َ

ذ َْْ

اهلل يتَ َوَّف اْلن ُف َس ح َ
ُ
ني َم ْوتِها فهلـل
:
ِ

الناس ،فمال ابن زايد لعنه  :بل
ابن زايد لعنه .
 55ـ يف ذيل األوكاو أمحع بن د عـن احلسـن بـن إلبـوب عـن عبـع الـءمحن ابـن أيب عبـع قـال :سـللغ أاب عبـع
عن الءجل يواقا أهله أيناو على ذلك؟ قال :إن يتوي األنفس يف منامها ،وال يعرى مـا يطءقـه مـن البليـة ،إذا
فءم فليهتسل.
 56ـ يف جمما البيان روى العيادي ابوسناد عن احلسن بـن إلبـوب عـن عمـءو بـن بـغ عـن أيب املمـعاو عـن أبيـه عـن
قال :ما من أوع يناو إال عءجغ نفسه إىل السما  ،وبميغ رووـه يف بعنـه ،و ـار بينهمـا سـبل كشـعا
أيب جعفء
الشمس ،فان اذن
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يف قبم األروال أجابغ الءول النفس ،وان اذن
َْْ

ُ ََ َ ذ
زوَّف
يف رد الءول أجابـغ الـنفس الـءول ،وهـو قولـه سـباانه :اهلل يت

اْلن ُف َس ح َ
ني َم ْوتِها اتية فمهما رأو يف ملكوو السما واألر فهو ا خييله الشيطان وال أتويل له.
ِ
يمــول فيــه  :ال و مــا مــاو أبــو الــعوانيق إال أن
 57ـ يف أ ــول الكــايف وــعيا طويــل عــن أيب عبــع
يكون ماو موو النوو ،يمول ذلك خماطبا ملن أخربه انه ماو.

قــال :إذا اوى أوــعكم إىل فءادــه فليمــل :أللهــم ان
 58ـ د بــن حي ـ عــن أمحــع بــن د رفعــه إىل أيب عبــع
اوتبســغ نفســي عنــعك فاوتبســها يف إلــل رضـوانك ومهفءتــك ،فــان ردد ــا إىل بــعين فارددهــا م منــة عارفــة حبــق أولياعــك
و تتوفاها على ذلك.
 59ـ علــي بــن إب ـءاهيم عــن أبيــه عــن ابــن أيب عمــو عــن بعــم أ ــاابه رفعــه قــال :تمــول إذا أردو النــوو :أللهــم ان
أمسكغ بنفسي فارمحها وان أرسلتها فاوفةها.
 61ـ علي بن إبءاهيم عن أبيه عن محاد بن عيسى عن وءيز عن زرارس عن أيب ـ جعفء
منامك فمل :احلمع ت الذي رد على رووي ألمحعه واعبعه.

قال إذا قمـغ ابلليـل مـن

 61ـ يف روضة الكايف علي بـن إبـءاهيم عـن أبيـه عـن ابـن أيب عمـو عـن عمـءو بـن أيب املمـعاو عـن أيب عبـع عـن أيب
 :و مــا مــن عبــع مــن دــيعتنا ينــاو إال ا ــعع رووــه إىل الســما  ،فيبــارك
قــال :قــال أمــو امل ـ من
جعفــء
عليها وان كان قع أتى عليها أجلها جعلها يف كنوز مـن رمحتـه ،ويف راي جنتـه ،ويف ـل عءدـه ،وان كـان أجلهـا متـلخءا
بعــا هبــا مــا أمنتــه مــن امل عكــة لودوهــا إىل اجلســع الــذي خءجــغ منــه لتســكن فيــه .واحلــعيا طويــل أخــذا منــه موضــا
احلاجة.
أ ـاابه مـن االربعمـلس ابب ـا يوـلح للمسـلم يف دينـه ودنيـاه:
 62ـ يف كتـاب اخلوـال فيمـا علـم أمـو املـ من
ال ينــاو املســلم وهــو جنــل ،ال ينــاو إال علــى طهــور فــان مل اــع املــا فليتــيمم ابلوــعيع ،فــان رول املـ من تءفــا إىل تعــاىل
فيمبلها ويبارك عليها ،
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فان كان أجلها قع ولء جعلها يف كنوز رمحته ،وان مل يكن أجلها قع ولء بعا هبا ما امناعه مـن م عكتـه فودوهنـا يف
جسعه.
إذا اوى
قـال :قـال النـن
 63ـ يف كتاب علـل الشـءاعا ابسـناده إىل السـكوين عـن جعفـء بـن د عـن أبيـه
أوــعكم إىل فءادــه فليمســاه بطــءف إزاره فانــه ال يــعرى مــا حيــعث عليــه ،ث ليمــل :أللهــم ان أمســكغ نفســي يف منــامي
فاألفء اا ،وان أرسلتها فاوفةها مبا فظ به عبادك الواحل .
قــال:
 64ـ يف كتــاب كمــال الــعين ومتــاو النعمــة ابســناده إىل داود بــن الماســم اجلعفــءي عــن د بــن علــي ال ــاين
متك علـى يـع سـلمان ،
ذاو يوو ومعه احلسن بن علي وسلمان الفارسي وأمو امل من
اقبل أمو امل من
فجلــس ث قــال :اي
فـعخل املســجع احلـءاو فجلــس ،إذ اقبــل رجـل وســن ااي ــة واللبـاس فســلم علـي أمــو املـ من فـءد
أمــو امل ـ من أس ـ لك عــن ث ـ ث مســاعل ان أخربتــين هبــن علمــغ ان المــوو ركب ـوا مــن أمــءك مــا اقلــى علــيهم اهنــم ليس ـوا
 :ســلين
مبــلمون يف دنيــاهم وال يف آخــء م ،وان تكــن االخــءى علمــغ انــك وهــم دــء سـوا  ،فمــال لــه أمــو املـ من
عما بعا لك ،قال :أخربين عن الءجل إذا او اين تذهل رووه؟ وعن الءجل كية يـذكء وينسـى؟ وعـن الولـع كيـة يشـبه
 ،فمـال :اي أاب د أجبـه فمـال :امـا مـا
إىل أيب د احلسـن بـن علـي
األعماو واألخـوال؟ فالتفـغ أمـو املـ من
سـللغ عنـه عـن أمـء اونسـان إذا او ايــن تـذهل رووـه فـان رووـه معلمـة ابلـءيح والـءيح معلمـة اباـوا إىل وقـغ مـا يتاــءك
بـءد تلـك الـءول علـى ـاوبها جـذبغ تلـك الـءول الـءيح ،وجـذبغ تلـك الـءيح ااـوا
اوبها لليمةة ،فـان اذن
بــءد تل ــك الــءول علــى ــاوبها جــذب اا ـوا ال ـءيح،
فءجعــغ الــءول فلســكنغ يف بــعن ــاوبها ،وان مل اذن
وجذبغ الءيح الءول ،فلم تءد إىل اوبها إىل وقغ ما يبعا ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
يمــول فيــه وقــع سـ له رجــل عمــا ادــتبه عليــه مــن اتايو :وامــا
 65ـ يف كتــاب التوويــع وــعيا طويــل عــن علـ ٍّـي
ََ ذ ُ ْ َ َ ُ َْ ْ ذ
ُ رَ
ُ
ك ْم وقوله
قوله :يت َوفاكم ملك المو ِت ِ
اَّلي وُك بِ
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ُ َََ ذ َْ
ذ َ َ ذ ُ ْ
َ ُ
ََذُْ ُُ ُ َ ُ ْ َُرُ َ
اْل ْن ُف َس ح َ
ين ت َوفاه ُم ال َملئِكة ظال ِ ِِم
اَّل
ون وقولـه:
ني َم ْوتِها وقولـه :توفتُ رسلنا وهم ال يفرط
اهلل يتوَّف
ِ
ِ
ذ
ْ
َ
ُ
ُ
ذ
َْ
َ َ
َ َ ر َ َُ َ َ ٌ َ ْ ُ
ُ
ك ْم فـان تبـارك وتعـاىل يـعبء األمـء كيـة
ين تتَ َوفاه ُم ال َملئِكة طي ِبني يقولون سلآ علي
اَّل
أن ُف ِس ِه ْم وقوله:
ِ

يشا  ،ويوكل من خلمه من يشـا مبـا يشـا امـا ملـك املـوو فـان يوكلـه خبا ـته ـن يشـا مـن خلمـه ،ويوكـل رسـله مـن
يشا من خا ته ـن يشـا مـن خلمـه ،يـعبء األمـء كيـة يشـا  ،ولـيس كـل العلـم يسـتطيا ـاول العلـم ان يفسـءه لكـل

الناس ،الن فيهم الموى واللعية ،والن منه ما يطاا محله ومنه ما ال يطاا محله إال أن يسـهل لـه محلـه وأعانـه عليـه
مــن خا ــة أولياعــه ،وامنــا يكفيــك أن تعلــم أن احمليــي املميــغ ،وانــه يتــوي األنفــس علــى يــعي مــن يشــا مــن خلمــه مــن
م عكته وألوهم.
 66ـ يف روضــة الكــايف علــي بــن إب ـءاهيم عــن أبيــه عــن ابــن أيب عمــو عــن عمــء بــن أذينــة عــن زرارس قــال :وــعثين أبــو

َ ُ َ ُ َ ْ َُ ْ ََ ْ
زمأ ذزت
 :و ِإَا َ ِكزر اهلل وحزده اش
ْ ََذ ْ
ت قُلُزو ُ
بطاعتـه مـن آل د اشزمأز

عن قـول
اخلطاب يف أوسن ما يكون واال قال :سللغ أاب عبع
ُُ ُ ذ َ ُْ ُ َ ْ
ون بِزاخ ِخ َر ِة قـال :إذا ذكـء ووـعه بطاعـة مـن أمـء
اَّلين ال يث ِمن
قلو
ِ
ذ
ذ َ ُْ ُ َ ْ
ُ
ُ ْ َْ َْ ُ َ
اَّل َ
ون .
ين مل امء بطاعتهم ِإَا هم يستب ِْش
اَّل
ين ال يث ِمنون بِاخ ِخ َر ِةَ ،و ِإَا َ ِك َر ِ
ِ

 67ـ يف أ ــول الكــايف علــي بــن إبـءاهيم عــن د بــن عيســى عــن يــونس عــن ســليمان بــن ــاحل رفعــه عــن أيب جعفــء
قال :قال :إن وعي كم هذا لتشم ز منه الملوب قلوب الءجـال فمـن أقـء بـه فزيـعوه ،ومـن أنكـءه فـذروه ( )1واحلـعيا
طويل أخذا منه موضا احلاجة.
َ
َ ْ
َ ُ َ ُ َ ْ َُ ْ َ ذ ْ ُُ ُ ذ
ْ
اَّل َ
ين ال يُث ِمنُزون بِزاخ ِخ َر ِة َو ِإَا
 :و ِإَا َ ِكر اهلل وحده اشمأزت قلو
 65ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقولـه
ِ
ُ

ذ

ُ ْ َْ َْ ُ َ
ُ
اَّل َ
ون فاهنا نزلغ يف ف ن وف ن وف ن.
ين ِم ْن دونِ ُِ ِإَا هم يستب ِْش
َ ِك َر ِ
 69ـ يف كتــاب معــاين األخبــار ابســناده إىل د بــن الفلــيل عــن ال مــاح عــن أيب جعفــء
الميامة ابن يمول اي رب مل اعلم أن ولع فاطمة الوالس ويف ولع فاطمة

__________________
( )1ويف نسخة «فءدوه».
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قــال ال يعــذر أوــع يــوو

ذ
ذ َ َ ْ ُ ُّ ُ َ َ
ْ ََْ
ين أَ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ
اَّل َ
عيعزا
هلل إِن اهلل يَ ِفر اَّلنو
انزل هذه اتية خا ـة :يا ِعبا ِد َي ِ
ِ
ِسفوا لَع أنف ِس ِهم ال تقنطوا ِمن رْح ِة ا ِ
إنذ ُُ ُه َو الْ ََ ُف ُ
الر ِح ُ
ور ذ
يم (.)1
ِ

أنـه

 71ـ يف روضة الكـايف عـعس مـن أ ـاابنا عـن سـهل بـن زايد عـن د بـن سـليمان عـن أبيـه عـن أيب عبـع
َ ذ َ َْ
ِسفُوا َلَع أَ ْن ُفسه ْم ال َت ْقنَ ُطوا م ْن َر ْْحةَ
َ
اَّلين أ
ِ
قال أليب بوو :اي أاب د لمـع ذكـءكم يف كتابـه إذ يمـول :يا ِعبا ِدي ِ
ِ
ِ ِ

ذ َ َ ْ ُ ُّ ُ َ َ
زو الْ ََ ُف ُ
عيعا إنذ ُُ ُه َ
الزر ِح ُ
زور ذ
يم و مـا أراد هبـذا ألـوكم ،واحلـعيا طويـل أخـذا منـه موضـا
هلل إِن اهلل يَ ِفر اَّلنو
ا ِ
ِ ِ
احلاجة.
 71ـ يف هن الب ألة عجبغ ملن يمنط ومعه االستهفار.
 72ـ وفيه أيلا :الفميه كل الفميه من مل يمنط الناس من رمحة  ،احلعيا.
َ ذ َ َْ َُ
ِسفزوا
اَّليزن أ
أنه قال :مـا يف المـءآن آيـة أوسـا مـن :يزا ِعبزا ِدي ِ

 73ـ يف جمما البيان وعن أمو امل من
اتيــة وقيــل :إن هــذه اتيــة نزلــغ يف ووشــي قاتــل محــزس و ـ أراد ان يســلم وخــاف ان ال يمبــل توبتــه ،فلمــا نزلــغ اتيــة
 :بل للمسلم عامة.
أسلم ،فميل :اي رسول هذه له خا ة أو للمسلم عامة؟ فمال
 74ـ يف أ ول الكايف د بن حي عـن أمحـع بـن د وعلـى بـن إبـءاهيم عـن أبيـه ليعـا عـن ابـن إلبـوب عـن اايـ م بـن
بعا نبيا من أنبياعه إىل قومـه ،فـلووى إليـه ان قـل لمومـك
يمول :إن
واقع اجلزري قال :سعغ أاب عبع
ان رمحــذ ســبمغ أللــى ف ـ تمنط ـوا مــن رمحــذ ،فانــه ال يتعــا م عنــعي ذنــل أألفــءه واحلــعيا طويــل أخــذا منــه موضــا
احلاجة.
 75ـ علــي بــن إب ـءاهيم عــن أبيــه عــن عبــع الــءمحن بــن محــاد عــن بعــم أ ــاابه رفعــه قــال :ــعع أمــو امل ـ من
ابلكوفة املنرب فامع واث عليه ث قال :ايها الناس إن الـذنوب ث ثـة ،ث أمسـك فمـال لـه وبـة العـءين :اي أمـو املـ من
قلغ :الذنوب ث ثة
__________________
(« )1يف تفسو علي بن إبءاهيم هو الوالس على الناس كافة ويف ديعة ولع فاطمة لواو
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عليها أنزل

هذه االية إخل( .منه ره)

ث أمســكغ؟ فمــال :مــا ذكء ــا إال واا أريــع أن أفســءها ،ولكــن عــء ح هب ـء ( )1وــال بيــين وب ـ الك ـ و ،نعــم الــذنوب
ث ثة :فذنل مهفور ،وذنل ألـو مهفـور ،وذنـل نءجـو لوـاوبه وتـاف عليـه ،قـال :اي أمـو املـ من فبينهـا لنـا ،قـال :نعـم
اما الذنوب املهفورس فعبع عاقبه على ذنبه يف العنيا ،فات اوكـم وأكـءو مـن ان يعاقـل عبـعه مـءت  ،وامـا الـذنل الـذي
ال يهفء فمةامل العباد بعلهم لبعم ،إن تبارك وتعاىل إذا بءز خللمـه ( )2اقسـم قسـما علـى نفسـه فمـال :وعـز وجـ ح
ال اوزين لم امل ولو كة بكة ولو مساة بكة ولو نطاـة مـا بـ المـءا إىل اجلمـا ( )3فيمـتص للعبـاد بعلـهم مـن
بعـم وـ ال يبمـى ألوـع علـى أوـع مةلمـة ،ث يبعـ هم للاسـاب وامـا الـذنل ال الـا فـذنل سـرته علـى خلمـه ورزقــه
التوبة منه ،فل بح خاعفا من ذنبه ،راجيا لءبه فنان له كما هو لنفسه نءجو له الءمحة وتاف عليه العذاب.
 76ـ ععس من أ اابنا عن أمحع بن د بن خالع عن ابن إلبـوب عـن هشـاو بـن سـامل عـن أابن بـن تهلـل قـال :قـال
 :إن امل من ليهول عليه يف نومه فيهفء له ذنوبه ،وانه ليمتهن ( )4يف بعنه فيهفء له ذنوبه.
أبو عبع
 :ـة لنـا املـوو ،فمـال :علـى
قال :قيـل ألمـو املـ من
 77ـ يف كتاب معاين األخبار ابسناده إىل احلس
اخلبو سـمطتم ،هـو أوـع أمـور ث ثـة يـءد عليهـا ،امـا بشـارس بنعـيم أبـعا ،وامـا بشـارس بعـذاب أبـعا ،وامـا ختويـة و ويـل وامـء
مبهم ال يعرى من أي الفءيم هو؟ فلما ولينا املتبا ألمءا فهو املبشء بنعيم األبع ،واما عـعوا املخـالة علينـا فهـو املبشـء
بعذاب األبع ،واما املبهم امءه الذي ال يعرى ما واله فهو امل من
__________________
( )1البهء ـ بلم البا ـ :تتابا النفس وانمطاعه من اوعيا  ،وما يعرتى اونسان عنع السعي الشعيع والععو من التهي وتتابا النفس.
( )2لعله كناية عن هور اوكامه وثوابه وعمابه ووسابه.
( )3نطاه :ا ابه بمءنه .واجلما  :الشاس الذ ال قءن اا.
( )4مهنه ـ كمنعه ـ :خعمه وضءبه .وامتهنه :استعمله للمهنة .وامله  :الفمو اللعية.
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أبعــعاعنا لكــن خيءجــه

املســءف علــى نفســه ،ال يــعرى مــا يـ ول إليــه والــه ،اتيــه اخلــرب مبهمــا إلــزا ،ث ملــن يســويه

فــان املســءف مــن ال تلامــه

مــن النــار بشــفاعتنا ،فــاعملوا وأطيع ـوا وال تتكلم ـوا وال تستوــهءوا عموبــة
دفاعتنا إال بعع عذاب ث مثلس الة سنة.
 78ـ يف إلاسـن الربقـي عنـه عـن أبيـه ود بـن عيسـى عـن ـفوان بـن حيـ عـن إسـااا بـن عمـار عـن عبـاد بـن زايد
 :اي عبـاد مـا علـى ملـة إبـءاهيم أوـع ألـوكم ،ومـا يمبـل

إال مـنكم ،وال يهفـء الــذنوب إال

قـال :قـال ح أبـو عبـع
لكم.
 79ـ يف كت ـ ــاب س ـ ــعع الس ـ ــعود الب ـ ــن ط ـ ــاوس نم ـ ـ ع ـ ــن تفس ـ ــو الكل ـ ــن بع ـ ــا ووش ـ ــي ولاع ـ ــة إىل الن ـ ــن
انه ما مينعنا من دينك إال اننا سعنـاك تمـء يف كتابـك أن مـن يـععو مـا إاـا آخـء ويمتـل الـنفس ويـزين يلـق أ مـا
ذ

َ

وخيلع يف العذاب ونحن قع فعلنا هذا كله ،فبعـا إلـيهم بمولـه تعـاىل :إال َم ْن تا َ َو َ
صزاْلا فمـالوا :تـاف
آم َن َو َع ِمل
ِ
ِ
َ
ذ َ َْ ُ َْ ُْ َ َ ََْ ُ ُ َ
ون َلك ل َم ْ
زن ي َ ُ
شزاء فمـالوا :تـاف ان ال
ان ال نعمل احلا ،فبعا إليهمِ :إن اهلل ال يَ ِفر أن يْشك بِ ُِ ويَ ِفر ما د
ِ ِ
ذ َ َ ْ ُ ُّ
َ ذ َ َْ
اَّلنُزو َ
ِسفُوا َلَع أَ ْن ُفسه ْم ال َت ْقنَ ُطوا م ْن َر ْ َ
َ
هلل ِإن اهلل يَ ِفزر
ا
ة
ز
ْح
اَّلين أ
ِ
نعخل يف املشية ،فبعا إليهم :يا ِعبا ِدي ِ
ِ ِ
ِ ِ

َ
لووشى قاتل محزس رضوان
عيعا فجاؤا وأسلموا ،فمال النن
ِ
إليك ،قال :فلاق ابلشاو فماو يف اخلمء ( )1هكذا ذكء الكلن.
قـال :قـال رسـول
 81ـ يف تفسو علـي بـن إبـءاهيم ابسـناده إىل أيب عبـع عـن أبيـه
ـ :اي بن آدو مبشيذ كنغ أنغ الذي تشا إىل قوله :وبسو نك قنطغ من رمحذ.

عليه :أليل وجهك ع  ،فـان ال أسـتطيا النةـء
ـ واكيـا عـن

__________________
( )1قال احلموي :عء (بفتح اخلا وتشـعيع املـيم وفتاهـا) :دـعل مـن اعـءا املعينـة «انتهـى» وقـال ابـن وجـء يف اال ـابة انـه مـاو حبمـص ولعلـه
الوايح .ويف بعم النسخ «فماو يف اخلرب» ـ وهو بفتح اخلا وتسك البا كما قاله ايقـوو :موضـا يف طءيـق احلـاج علـى سـتة أميـال مـن مسـجع
سعع بن أيب وقاة فيها بءكة للخلفا وعلى كل وال ختلو النسخ من التواية والةاهء ما ذكءه يف اال ابة.
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 81ـ يف كتــاب اخلوـال فيمــا علــم أمـو املـ من

أ ـاابه مــن االربعمــلس ابب ـا يوــلح للمسـلم يف دينــه ودنيــاه

نحــن اخل ـزان لــعين  ،ونحــن موــابيح العلــم ،إذا ملــى منــا علــم بــعا علــم ،ال يلــل مــن تبعنــا وال يهتــعى مــن أنكــءا ،وال
ينجو من أعان علينا ععوا وال يعان من أسلمنا ،ف تتخلفوا عنا لطما دنيا ووطـاو زايـل عـنكم ،وتزولـون عنـه ،فـان مـن
َْ َُ َ َْ
َ ْ
َ
ٌ
َ
آثء العنيا على اتخءس واختارها علينا عةمغ وسءته ألـعا ،وذلـك قـول تعـاىل :أن تقوَ نفس يا حِّسزىت لَع مزا
ُ

َ

َ

ت ِف َجنْب ا َ ْ ْ ُ
ذْ ُ
ت لم َن ذ
الساخر َ
ين .
ِ ِ
هلل و ِإن كن ِ
فرط ِ
ِ ِ
يف خطبتــه :اا
 :قــال :قــال أمــو املـ من
 82ـ يف كتــاب التوويــع ابســناده إىل أيب بوــو عــن أيب عبــع
ااــادي واا املهــعي ،واا أبــو اليتــامى واملســاك وزوج األرامــل ،واا ملجــل كــل ضــعية ،ومــلمن كــل خــاعة ،واا قاعــع
ولسانه الوادا ويـعه ،واا جنـل
امل من إىل اجلنة ،واا وبل املت  ،واا عءوس الوثمى وكلمة التموى ،واا ع
َ

َ

ْ

َ

َْ
َ ْ َ َ
ذْ ُ
ْ َُ َ ٌ
هلل واا يـع املبسـوطة علـى عبـاده ابلءمحـة
زب ا ِ
الـذي يمـول :أن تقوَ نفس يا حِّسىت لَع مزا فرطزت ِِف جن ِ
واملهفــءس ،واا ابب وطتــه ( )1مــن عــءفين وعــءف ومــي فمــع عــءف ربــه ،ألين و ــى نبيــه يف أرضــه ،ووجتــه علــى خلمــه ،ال
ينكء هذا إال راد على ورسوله.

قــال :سعتــه يمــول :نحــن

 83ـ يف كتــاب كمــال الــعين ومتــاو النعمــة وابســناده إىل خي مــة اجلعفــي عــن أيب جعفــء
جنل  ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 84ـ يف أ ــول الكــايف د بــن حيـ عــن د بــن احلسـ عــن أمحــع بــن أيب نوــء عــن وســان اجلمــال قــال :وــعثين
يمول :اا ع  ،واا يع  ،واا جنل  ،واا ابب .
هادم بن أيب عمار اخليى قال :سعغ أمو ـ امل من
 85ـ د بن حي عن د بن احلس عن د بن إساعيل بن بزيا
__________________

ُ ْ
ُ ُ
ٌ
( )1تفسو لموله تعـاىلَ :و ْاد ُخلوا اْلا َ ُس ذعدا َوقولوا ِح ذطزة يف ـورس البمـءس االيـة  58وقـع مـء احلـعيا وألـوه ـا ورد يف تفسـو االيـة يف اولـع
االول فاة  69ـ .71

494

عن عمه محزس بن بزيا عن علي بن سويع عن أيب احلسن موسى بن جعفء
َ

َْ
ذْ ُ
هلل قـال :جنـل
با ِ
ما فرطت ِِف جن ِ
ينتهى األمء إىل آخءهم.
 86ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم قال الوادا

أمـو املـ من

يف قـول

 :يزا َح ْ َ
ِّسزىت َلَع

 ،وكـذلك مـا كـان بعـعه مـن األو ـيا ابملكـان الءفيـا إىل أن
 :نحن جنل .

وــعيا طويــل وفيــه وقــع زاد جــل ذكــءه يف البيــان
 87ـ يف كتــاب االوتجــاج للطربســي عــن أمــو امل ـ من
ْ
َ
َْ َُ َ َ
َْ
َ ْ
ْ
َ
ُ
ٌ
ذ
َ
هلل تعءيفـا
وإثباو احلجـة بمولـه يف أ ـفياعه وأولياعـه
زب ا ِ
 :أن تقوَ نفس يزا حِّسزىت لَع مزا فرطزت ِِف جن ِ
للخليفة قءهبم ،أت تءى أنك تمول ف ن إىل جنل ف ن إذا أردو أن توة قءبه منه امنا جعـل تبـارك وتعـاىل يف كتابـه
هــذه الءمــوز الــذ ال يعلمهــا ألــوه وأنبياعــه ووججــه يف أرضــه ،لعلمــه مــا حيعثــه يف كتابــه املبــعلون مــن إســماا أســا وججــه
منه ،وتلبيسهم ذلك على االمة ليعينوا على ابطلهـم .فلثبـغ فيـه الءمـوز وأعمـى قلـوهبم وأبوـارهم ملـا علـيهم يف تءكهـا وتـءك
ألوها من اخلطاب العال على ما أوعثوه فيه.
أنه قال :نحن جنل .
 88ـ يف جمما البيان وروى العيادي ابوسناد عن أيب اجلارود عن أيب جعفء
اي أاب ذر يـ تى جباوــع علــى يــوو الميامــة
 89ـ يف كتــاب املناقــل البــن دــهء آدــوب أبــو ذر يف خــرب عــن النــن
أعمى ابكم يتكبكل ( )1يف لماو يوو الميامة ينادى اي وسء على ما فءطغ يف جنل ويف عنمه طوا من النار.
يف هذه اتية قال :جنل على وهو وجة على اخللق يوو الميامة.
 91ـ الوادا والباقء والسجاد
َْ
هلل قال :يف والية على.
 91ـ الءضا
با ِ
ِِف جن ِ
 :اا ءاا اا جنل .
 92ـ وقال أمو امل من
يف قوله تعاىل :ما فَ ذر ْط ُ
ت
 93ـ العيادي ابسناده إىل أيب اجلارود عن الباقء
__________________

( )1تكبكل يف ثيابه :تزمل.
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َْ
هلل قال :نحن جنل .
با ِ
ِِف جن ِ

قـال :اي

 94ـ يف إلاسن الربقي عنه عن ابن د عن محاد بن عيسى عـن وءيـز عـن يزيـع الوـاعغ عـن أيب جعفـء
َْ َُ َ َْ
َ ْ
ٌ
َ
 :أن تقوَ نفس يا حِّسزىت
يزيع إن أدع الناس وسءس يوو الميامة الذين و فوا الععل ث خالفوه ،وهـو قـول
َْ
َ
َذْ ُ
هلل .
با ِ
لَع ما فرطت ِِف جن ِ
 95ـ يف بوـاعء الـعرجاو أمحـع بـن د عـن احلسـ بـن سـعيع عـن فلـالة بـن أيـوب عـن الماسـم ابـن يزيـع عـن مالـك
يمــول :اا دــجءس مــن جنــل  ،فمــن و ــلنا و ــله  ،قــال :ث ت ـ هــذه اتيــة:
اجلهــين قــال :سعــغ أاب عبــع
َ
ُ
َْ َُ َ َْ
َ
َ ْ ْ
َْ
َ ْ
ْ
َ
ُ
ُ
ذ
ٌ
َ
َ
ذ
َ
اخ ِرين .
هلل و ِإن كنت ل ِمن الس ِ
با ِ
أن تقوَ نفس يا حِّسىت لَع ما فرطت ِِف جن ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
 16ـ يف تفسو علي بـن إبـءاهيم ث قـال أَ ْو َت ُقوَ ح َ
زرى ال َعزذا َ ل ْ
زو أ ذن ِل ك ذ
ني تَ َ
علـيهم
زرة اتيـة فـءد
ِ
ِ

َ َ ذ
َ َ ْ َْ َ
َ ْ َ َْْ َ
ت َو ُكنْ َ
زذبْ َ
زت ِم َ
زن
ت بِهزا يعـ ابتايو االعمـة ـلواو علـيهم واسزتبَّب
آيزات فب
فمـال :بىل قزد جاءتزك ِ
ََْ َ ْ َ ََ ذ َ َ َُ ََ
ذٌ
ُ
الْاك ِفر َ
هلل ُو ُجوه ُه ْم ُم ْس َودة
ين يع ابت وقوله
ويوآ ال ِقيام ِة ترى ِ
اَّلين كذبوا لَع ا ِ
ِ

فانــه وــعثين أيب عــن ابــن أيب عمــو عــن أيب املهـءا عــن أيب عبــع

قــال :مــن ادعــى انــه امــاو ولــيس إبمــاو ،قلــغ:

وان كان علواي فاطميا؟ قال :وان كان علواي فاطميا.
َ َ ذَ َْ
َُْ َ ر
زَّب َ
ين قـال :فانـه وـعثين أيب عـن ابـن أيب عمـو عـن عبـع بـن
 97ـ قوله
 :أليس ِِف جهزنم مثزوى لِلمتب ِ
دــعس وــءه وســلله ان
قــال :إن يف جهــنم لـواد للمتكـربين يمــال لــه ســمء ،دــكى إىل
بكــو عــن أيب عبــع
يتنفس فاذن له ،فتنفس فلوءا جهنم.

زو َآ الْق َ
َ :و َيز ْ
يامز ِة تَز َ
زرى
ِ

عــن قـول
 98ـ يف كتـاب اعتمــاداو االماميـة للوـعوا وسـ ل الوـادا
ذ َ َ َُ ََ
ُ ُ ُ
وه ُه ْم ُم ْس َو ذد ٌة قال :من زعم انه اماو وليس إبماو ،قيل :وان كان علواي فاطميا؟ قال :وان كـان
هلل وج
ِ
اَّلين كذبوا لَع ا ِ
علواي فاطميا.
 99ـ يف كتاب ثواب األعمال أيب قال :وعثين سعع بن عبع
بن وهل عن أيب س و عن سورس بن كليل عن
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عن د بـن احلسـ عـن ابـن فلـال عـن معاويـة

أيب جعفـء

قـال :قلـغ قـول

ََْ َ ْ َ ََ ذ َ َ َُ ََ
ُ ُ ُ
وه ُه ْم ُم ْس َو ذد ٌة قـال :مـن زعـم
هلل وج
 :ويوآ ال ِقيام ِة ترى ِ
اَّلين كذبوا لَع ا ِ

انه اماو وليس إبماو ،قلغ :وان كان علواي فاطميا قال :وان كان علواي فاطميا.
ابســناده إىل
عنــع املــلمون يف عوــمة األنبيــا
 111ـ يف عيــون األخبــار يف ابب ذكــء جملــس آخــء للءضــا
علــي بــن د بــن اجلهــم قــال :ولــءو جملــس املــلمون وعنــعه الءضــا  ،فمــال لــه املــلمون :اي بــن رســول ألــيس مــن

تعـاىلَ :ع َفززا ُ
اهلل

قولـك ان األنبيـا معوـومون؟ قــال :بلـى ،قـال :فمـا معـ قـول إىل أن قـال :فـلخربن عــن قـول
َْ َ َ َ ْ َ َ
ُ
ْ
() 1
عنززك لِززم أ َِنززت لهززم قــال الءضــا  :هــذا ــا نــزل إبايك اعـ واسعــي اي جــاره خاطــل تعــاىل بــذلك نبيــه
َ ْ َ ْ َ ْ َ ََ ْ َ َ ذ َ َ ُ َ َََ ُ َ ذ َ ْ
ين وقولـه تعـاىل َولَزوْ
اْلاِس َ
 :ل ِِئ أِشكت ْلحبطن عملك وِلبونن ِمن
وأراد به أمته ،وكـذلك قولـه
ِ ِ
َ ْ َذْ َ ََ ْ ْ َ َْ َ ُ َْ ْ َ ْ َ
ال أن ربتناك لقد ِكدت تركن ِإْل ِهم شيئا ق ِليل قال :عقغ اي بن رسول .
م ــن اخب ــار ه ــذه اوموع ــة وابس ــناده ق ــال :ق ــال رس ــول
 111ـ وفي ــه أيل ــا يف ابب م ــا ج ــا ع ــن الءض ــا
 :إن تعاىل حياسل كل خلق إال من أدءك ابت ،فانه ال حياسل وي مء به إىل النار.
أمــء بمطــا لــص فمــال اللــص :اي
 112ـ يف كتــاب املناقــل البــن دــهء آدــوب ــايح الــعارقطين ان رســول

رسول قعمته يف اوس و وأتمءه ابلمطا؟ فمال :لو كانغ ابنذ فاطمة ،فسمعغ فاطمة فازنـغ ،فنـزل جربعيـل بمولـه:
ٌ ذ
َ ْ َ ْ َ ْ َ ََ ْ ََ ذ َ َ ُ َ
َْ َ
ُ ََ َ َ
زدتا فتعجـل النـن
يهما آل ِ َهزة ِإال اهلل لفس
ف
اكن
و
ل
:
ـزل
ن
ف
رسول
ن
فاز
ك
ل ِِئ أِشكت ْلحبطن عمل
ِ ِ
من ذلك ،فنزل جربعيل وقال :كانغ فاطمة وزنغ من قولك ،فهذه اتايو ملوافمتها لرتضى.
يف قولــه
 113ـ يف أ ــول الكــايف علــي بــن إب ـءاهيم عــن أبيــه عــن احلكــم بــن هبلــول عــن رجــل عــن أيب عبــع

َََ ْ ُ َ َْ َ َ َ ذ َ ْ َْ َ
ك لَ ْ
ِش ْك َ
ِئ أَ ْ َ
ت
وِح ِإْلك و ِإىل ِ
تعاىل :ولقد أ ِ
اَّلين ِمن قب ِل ِ

__________________

( )1هــذا م ــل يلــءب ملــن يــتكلم بك ـ و وبءيــع بــه دــي ا ألــوه وقيــل ان أول مــن قــال ذلــك ســهل بــن مالــك الف ـزاري يف قوــة ذك ـءه امليــعاين يف جممــا
األم ال ج  1فاة  51فءاجا ان د غ.
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َ

ُ

ْلَ ْحبَ َط ذن َع َمل َك يع ان أدءكغ يف الوالية ألوه بل

فاعبعو كن من الشاكءين يع بل

الشاكءين ان علعتك أبخيك وابن عمك.
 934ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ث خاطل

َََ ْ ُ َ َْ َ َ َ ذ َ ْ َْ َ
زك لَ ْ
زِئ
اَّليزن ِمزن قب ِل
وِح إِْلك و ِإىل ِ
نبيـه فمـال :ولقد أ ِ
ِ

َ ْ َ ْ َ ََ ْ َ َ ذ َ َ ُ َ َََ ُ َ ذ َ ْ
َ
زاِسين فهـذه خماطبـة للنـن
أِشكت ْلحزبطن عملزك وِلبزونن ِمزن اْل ِ ِ

فاعبـع ابلطاعـة وكـن مـن

واملعـ المتـه ،وهـو مـا قـال الوـادا

َ َ ْ ْ
َ
اهلل فاعبُزد
زل
 :ب ِ

بعا نبيه إبايك اع واسعي اي جاره ،والعليل على ذلـك قولـه
لواو عليه :إن
َُ ْ َ ذ
الشا ِكر َ
يعبعه ويشكءه ،ولكن استعبع نبيه ابلععا إليه أتديبا المته.
ين وقع علم ان نبيه
وكن ِمن
ِ
 115ـ وعثنا جعفء بن أمحع عن عبع الكءمي بن عبع الءويم عن د بـن علـي عـن د بـن الفلـيل عـن أيب محـزس عـن
َ ْ َ ْ َ ْ َ ََ ْ َ َ ذ َ َ ُ َ َََ ُ َ ذ َ ْ
اْلزاِس َ
ين قـال:
زِئ أِشكزت ْلحزبطن عملزك وِلبزونن ِمزن
أيب جعفء
قال :سللته عن قول لنبيه :ل ِ
ِ ِ
ََ ْ َ َ ذ َ َ ُ َ َََ ُ َ ذ َ ْ
اْلاِس َ
ين
ـي ـلواو عليـه مـن بعـعك ْلحبطن عملك وِلبونن ِمن
تفسوها ل ن أمءو بوالية أوع ما والية عل ٍّ
ِ ِ
َ
َ :وما قَ َد ُروا َ
اهلل َح ذق ق ْد ِر ِه قال :نزلغ يف اخلوارج.
وقال علي بن إبءاهيم يف قوله

 116ـ يف كتاب اخلوال فيما علم أمو امل من

أ اابه من االربعمـلس ابب ـا يوـلح للمسـلم يف دينـه ودنيـاه:

من خاف منكم الهـءا فليمـءأ ِمْسِب اهلل ََمْراها َو ُم ْرساها إ ذن َر رِّب لَ ََ ُف ٌ
يم بسـم امللـك المـوى َوما قَ َد ُروا َ
ور َرح ٌ
اهلل
ِ
ِ
ِ
َ ذ َْ َ َْ
ُ
ْ
َ
ُ َ ْ ذ ٌ
اْل ْر ُض َعيعا َقبْ َضتُ ُُ يَ ْو َآ الْق َ
ات ديَمينُ ُسبْحانَ ُُ َوتَعاىل َع ذما ي ُ
يامة َو ذ
ون .
ْشك
ي
و
ط
م
ماوات
الس
حق قد ِر ِه و
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ

الذي لـما دـبهه العـادلون ابخللـق املـبعم
وفيها يمول
 117ـ يف كتاب التوويع خطبة لعلي بن أيب طالل
املوجــود بنفســه ال أبداتــه ( )1انتفــي ان يكــون
احملــعود يف ــفاته ذي األقطــار والن ـواوي املختلفــة يف طبماتــه ،وكــان

قعروه وق قعره ،فمال تنزيها لنفسه عن مشاركة األنعاد ،وارتفاعا عن قياس املمعرين له ابحلعود مـن كفـءس العبـادَ :ومزا
َ َ ذ َْ َ َْ
ََ
اْل ْر ُض َعيعا َقبْ َضتُ ُُ يَ ْو َآ الْق َ
يام ِة
قد ُروا اهلل حق قد ِر ِه و
ِ
ِ

__________________

( )1كذا يف النسخ لكن يف املوعر «ال عباداته» مكان «ال أبداته».
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َ ذ ُْ ُ َ
ُ ْ َُ ََ
َ ْ ذ ٌ َ
ون فمـا دلـك المـءآن عليـه مـن ـفته فاتبعـه لتو ـل بينـك
ْشزك
ـ والسـمواو مط ِويات دِي ِمي ِن ُِ سبحانُ وتعاىل عمزا ي ِ
وبـ معءفتــه واعــتم بــه واستلــل بنــور هعايتــه ،فاهنــا نعمــة ووكمــة أوتيتهــا ،فخــذ مــا أوتيــغ وكــن مــن الشــاكءين ،ومــا دلــك
فـان ذلـك
الشيطان عليه ا ليس يف المءآن عليـك فءضـه وال يف سـنة الءسـول وأعمـة ااـعى اثـءه ،فكـل علمـه إىل
منتهى وق عليك.

 118ـ وـعثنا د بـن د بـن عوـاو الكليـين رضـى عنـه قـال :وـعثنا د بـن يعمـوب الكليـين رضـى عنـه قـال:
وــعثنا علــي بــن د املعــءوف بعـ ن الكليــين رضــى عنــه قــال :وــعثنا د بــن عيســى بــن عبيــع قــال :ســللغ أاب احلســن
َْ َ ُُ َْ َ ْ
َ َْْ ُ َ
ُ َ ْ ذ ٌ
َ
َ
ذ
َ
عيعا قبضتُ يوآ ال ِقيام ِة والسماوات مط ِويات دِي ِمي ِنز ُِ فمـال
علي بـن د العسـكءي
عـن قـول  :واْلرض ِ
َ
َ
َ َ ذ ْ
َ
زد ِر ِه ومعنــاه إذ قــالوا [ان
ذلــك تعيــو تبــارك وتعــاىل ملــن دــبهه خبلمــه ،أت تــءى أنــه قــالَ :ومززا قززد ُروا اهلل حززق قز
َْ

َ

ْ

َ

َ

َ َ ذ ْ
ْ ُ َ
ُ َ ْ ذ ٌ
َ
َ
ْ َ ُُ َْ َ
يامة َو ذ
زد ِر ِه لـو
َ :وما قد ُروا اهلل حزق ق
ات ِديَ ِمي ِن ُِ كما قال
السماوات مط ِوي
عيعا قبضتُ يوآ ال ِق ِ
اْلرض ِ
َُ َ
َ
قالُوا] ( )1ما أنََّ اهلل َلَع ب َ َْش ِم ْن َ ْ
نفسه عن المبلة واليم فمـالُ :سبْحانُ َوتعزاىل ع ذمزا
َش ٍء ث نزه
ٍ
ُْ ُ َ
ون (.)2
ْشك
ي ِ

__________________

( )1ما ب الع مت امنا هو يف نسخة الباار فمط دون املوعر وسايء ما عنعي من نسخ الكتاب.
( )2وقــال الطربســي (ره) يف جممــا البيــان أي يطويهــا بمعرتــه كمــا يطــوى أوــع منــا الشــي املمــعور لــه طيــه بيمينــه وذكــء اليم ـ للمبالهــة يف االقتــعار
َ

َ َ

َ

ْ ْ ُ ُ
ك ْم أي مـا كانـغ ـغ قـعرتكم إذ لـيس امللـك خيـتص ابليمـ دون الشـمال وسـايء اجلسـع.
والتاميق للملـك كمـا قـال :أ ْو مزا َملبزت أيمزان
انتهــى» وقــال الءضــى (ره) يف تلخــيص البيــان وهــا ن اســتعار ن ومعـ «قبلــته» هاهنــا أي ملــك خــالص قــع ارتفعــغ عنــه أيــعي املــالك مــن بءيتــه

ُ َ ْ ذ ٌ
واملتوءف فيه من خليمته ومع قوله َو ذ
ات ِديَ ِمي ِن ُِ أي جمموعاو يف ملكه وملمواو بمعرتـه واليمـ هاهنـا مبعـ امللـك يمـول
السماوات مط ِوي
الماعــل :هــذا ملــك مييــين ولــيس يءيــع اليم ـ الــذ هــي اجلاروــة وقــع يعــربون عــن المــوس أيلــا ابليم ـ فيجــوز علــى هــذا التلويــل ان يكــون مع ـ قولــه
َ

ر ْ ُ

َ ْ ذ ٌ
ماء ك َط ري ر
ات ديَمينُ أي اما أقطارها ويطوى انتشارها بموته كما قال سباانه يَ ْو َآ َن ْطوي ذ
الس َ
الس ِعل لِلبتُ ِب .
مط ِوي ِ ِ ِ ِ
ِ
قال اولسي (ره) بعع نمل احلعيا ما لفةه :هذا وجه وسن مل يتعء له املفسءون ،
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 111ـ وعثنا أمحع بن د بن ااي م العجلي رضى

عنه قـال :وـعثنا أمحـع ابـن حيـ بـن زكـءاي المطـان قـال :وـعثنا

بكــء بــن عبــع بــن وبيــل قــال :وــعثنا متــيم ابــن هبلــول عــن أبيــه عــن أيب احلســن العبــعي عــن ســليمان بــن مهـءان قــال:
َْ َ ُُ َْ َ ْ
َ َْْ ُ َ
َ
عيعا قبضتُ يوآ ال ِقيامز ِة فمـال :يعـ ملكـه ،ال ميلكهـا معـه
عن قول
سللغ أاب عبع
 :واْلرض ِ
« :و يمــبم ويبســط
أوـع ،والمــبم مــن تعــاىل يف موضــا آخــء املنــا والبســط منــه اوعطــا والتوســا ،كمــا قــال
يف وجـه آخــء األخـذ ،واألخــذ يف وجـه المبــول منــه،
واليـه تءجعــون» يعـ يعطــى ويوسـا ومينــا ويلـيق ،والمــبم منــه
ٌ
ُ
َ :و ذ
السزززماوات َم ْط ِو ذيزززات
كمــا قــال« :اخــذ الوــعقاو» أي يمبلهــا مــن أهلهــا وي يــل عليهــا ،قلــغ :فمولــه
ُ َ ْ ذ ٌ
َ :و ذ
ززات دِيَ ِمي ِنزز ُِ أي بمعرتــه وقوتــه
السززماوات مط ِوي
دِيَ ِمي ِنزز ُِ ؟ قــال :اليمـ اليــع واليــع المــعرس والمــوس يمــول
َ ذ ُْ ُ َ
ُ ْ َُ ََ
ون .
ْشك
سبحانُ وتعاىل عما ي ِ
ال يو ة.
يمول ان
 111ـ وابسناده إىل الفليل بن يسار قال :سعغ أاب عبع
َ َ
 :أن ال يو ـة ،وكيـة يو ـة وقـع قـال يف كتابـهَ :ومزا قزد ُروا
 112ـ قال :وقال زرارس :قال أبو جعفء
َ
َ
اهلل َح ذق ق ْد ِر ِه ف يو ة بمعر إال كان أعةم من ذلك.

 113ـ يف أ ــول الكــايف د بــن حي ـ عــن عبــع بــن جعفــء عــن الســياري عــن د بــن بكــء عــن أيب اجلــارود عــن
ابحلــق ،وأكـءو أهــل بيتـه مــا مـن دــي يطلبونــه
أنـه قــال :والــذي بعـا دا
األ ـبغ بــن نباتـه عــن أمـو املـ من
مــن وــءز مــن وــءا أو ألــءا أو ســءا أو إف ـ و دابــة مــن ــاوبه أو ضــالة أو آبــق إال وهــو يف المــءآن ،فمــن أراد ذلــك
فليسـللين عنــه ،قــال :فمــاو إليــه رجــل فمــال :اي أمــو املـ من أخــربين عمــا يـ من مــن احلــءا والهــءا فمــال :اقــء هــذه اتايو
اهلل ذاَّلي نَ ذَّ ََ الْبتا َ َو ُه َو َيتَ َو ذى ذ
الراْل َ
ني
ِِ
ُ ِ
ِ
ُْ ُ َ
ون فمن
ْشك
ي ِ

__________________
َ

َ

قوله تعاىلَ :وما ق َد ُروا َ
اهلل َح ذق ق ْد ِر ِه متول بموله:
وقع قالوا :ان األر ليعا.

َ َ ذ َ ْ
َُ َ
َ
َ َ
زق قزد ِر ِه إىل قولـهُ :سزبْحانُ َوتعزاىل ع ذمزا
َوما قزد ُروا اهلل ح

َْْ ُ َ
عيعا
َواْلرض ِ

فيكون علـى أتويلـه
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المـول ممـعرا أي مـا عةمـوا

وـق تعةيمـه

ـ قءعهــا فمــع امــن مــن احلــءا والهــءا ،قــال :فمءأهــا رجـل واضــطءمغ النــار يف بيــوو جوانــه وبيتــه وســطها فلــم يوــبه دــي ،
واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
أبـو عتـاب عبـع بـن بسـطاو قـال :وـعثنا إبـءاهيم بـن د األزدي عـن ـفوان
 114ـ يف كتـاب طـل االعمـة
ان رجـ ـ د ــكى إىل أيب عب ــع احلسـ ـ ب ــن عل ــي
اجلم ــال عـ ـن جعف ــء ب ــن د ع ــن أبي ــه ع ــن عل ــي ب ــن احلسـ ـ
فمــال :اي بــن رســول ان أجــع وجعــا يف ع ـءاقين ( )1قــع منعــين عــن النهــو إىل الهــزو ،قــال :فمــا مينعــك مــن
الع ــوذس؟ ق ــال :لس ــغ أعلمه ــا ،ق ــال :ف ــاذا اوس ــغ هب ــا فل ــا ي ــعك عليه ــا وق ــل بس ــم وابت والس ـ و عل ــى رس ــول
َْ َ ُُ َ َْ ْ
َ َ ذ َْ َ َْْ ُ َ
ُ َ ْ ذ ٌ
َ
َ
ذ
ََ ُ
َ
عيعا قبضزتُ يزوآ ال ِقيامز ِة والسزماوات مط ِويزات دِي ِمي ِنز ُِ
ث اقءأ عليهَ :وما قدروا اهلل حق قد ِرهِ واْلرض ِ
َ ذ ُْ ُ َ
ُ ْ َُ ََ
ون ففعل الءجل ذلك فشفاه تعاىل.
ْشك
سبحانُ وتعاىل عما ي ِ

مـن تبـوك إىل املعينـة قـعو عليـه عمـءو بـن معـعى كـءب الزبيـعي
 115ـ يف إرداد املفيع وملـا أعـاد رسـول
 :أسـلم اي عمـءو ي منـك مـن الفـز األكـرب ،فمـال :اي د ومـا الفـز األكـرب فـان ال أفـز ؟ فمـال :اي
فمال له النن
عمءو انه ليس كما تةن و سل ،ان الناس يوال هبـم ـياة واوـعس فـ يبمـى ميـغ إال نشـء ،وال وـي إال مـاو إال مـا
دــا  ،ث يوــال هبــم ــياة اخــءى فينشــء مــن مــاو ،ويوــفون ليعــا وتنشــق الســما و ــع األر وختــء اجلبــال وتزفــء
النــار ( )2مب ــل اجلبــال دــءرا فـ يبمــى ذو رول إال أن خلــا قلبــه وطــاش لبــه وذكــء ذنبــه ودــهل بنفســه إال مــا دــا  ،فــلين
أنغ اي عمـءو مـن هـذا؟ قـال :أت ان اسـا امـءا عةيمـا ،فـثمن ابت وبءسـوله وآمـن معـه مـن قومـه اس ورجعـوا إىل قـومهم،
واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 116ـ يف تفســو علــي بــن إب ـءاهيم وــعثين أيب عــن احلســن بــن إلبــوب عــن د ابــن النعمــان األوــول عــن س ـ و بــن
قال :س ل عن النفخت كم بينهما؟ قـال :مـا دـا  ،قـال:
املستنو عن ثويء بن أيب فاختة عن علي بن احلس
فلخربن
__________________
( )1عءاقيل لا العءقوب :عول ألليظ فوا عمل اونسان.
( )2ويف املوعر «و ع األر وختء اجلبال هعا وتءمى النار  ...اه».
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اي بــن رســول كيــة يــنفخ فيــه؟ فمــال :امــا النفخــة االوىل فــان

امــء إس ـءافيل فيهــبط إىل الــعنيا ومعــه الوــور،

وللوــور رأس واوــع وطءفــان ،وب ـ طــءف كــل رأس منهمــا إىل اتخــء م ــل مــا ب ـ الســما إىل األر  ،قــال :فــاذا رأو
امل عكـة إسـءافيل قــع هــبط إىل الــعنيا ومعــه الوــور قــالوا :قــع اذن يف مــوو أهــل األر ويف مــوو أهــل الســما  ،قــال:
يف م ــوو أه ــل
فيه ــبط إسـ ـءافيل حبل ــوس بي ــغ املم ــعس ويس ــتمبل الكعب ــة ف ــاذا رأوه أه ــل األر ق ــالوا :ق ــع اذن
األر  ،قــال :فيــنفخ فيــه نفخــة فيخــءج الوــوو مــن الطــءف الــذي يلــي األر  ،ف ـ يبمــى يف األر ذو رول إال ــعق
ومــاو ،وخيــءج الوــوو مــن الطــءف الــذي يلــي الســماواو فـ يبمــى يف الســماواو ذو رول اال ــعق ومــاو إال إسـءافيل،
قــال :فيمــول السـءافيل :اي إسـءافيل :مــغ فيمــوو إسـءافيل فيمك ــون يف ذلــك مــا دــا  ،ث امــء الســماواو فتمــور،
َُ ذُ َْ
َْ َ َُ ُ ذ ُ َْ ََ ُ ْ ُ
بزاَ َس ْ
اْل ْر ُض َغ ْ َ
زري
زريا يعـ تبسـط و تبزدَ
اْل
وامء اجلبـال فتسـو وهـو قولـه :يوآ تمور السماء مورا وت ِسزري ِ
َْ

اْل ْر ِض يع ـ أبر مل تكســل عليهــا الــذنوب ابرزس ،لــيس عليهــا جبــال وال نبــاو كمــا دواهــا أول مــءس ،ويعيــع عءدــه
علــى املــا كمــا كــان أول مــءس مســتم بعةمتــه وقعرتــه  ،قــال :فعنــع ذلــك ينــادى اجلبــار بوــوو مــن قبلــه جهــوري يســما
ذ
َ ُْ ْ ُ ْ ْ َ
ّلِل
أقطار السـماواو واألرضـ
لِم ِن الملزك اْلَزوآ ؟ فلـم ابـه جميـل فعنـع ذلـك يمـول اجلبـار [ ] جميبـا لنفسـه ِ ِ
ْ

ْ

الواحد ال َق ذ
زار واا قهـءو اخل يـق كلهـم وأمـتهم إىل اا ال إلـه إال اا ووـعي ال دـءيك ح وال وزيـء ح واا خلمـغ
ه
ِ ِ
ِ
خلمي بيعي ،واا أمتهم مبشيذ ،واا اوييهم بمعر  ،قال :فينفخ اجلبار نفخة اخءى يف الوور فيخءج الوـوو مـن أوـع
الطــءف الــذي يلــي الســماواو ،ف ـ يبمــى يف الســمواو أوــع إال ويــي وقــاو كمــا كــان ،ويعــود محلــة العــءش و لــء اجلنــة
يبكى عنع ذلك بكا دعيعا.
والنار ،وحيشء اخل يق للاساب ،قال :فءأيغ علي بن احلس

وــعيا طويــل وفيــه قــال الســاعل :أفتت دــى الــءول
 117ـ يف كتــاب االوتجـاج للطربســي عــن أيب عبــع
بعع خءوجه عن قالبه أو هو ابا؟ قال :بل هو ابا إىل وقغ ينفخ يف الوور ،فعنع ذلك تبطـل األدـيا وتفـ فـ وـس
وال إلسوس.
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ث أعيعو األديا كما بعاها معبءها ،وذلك اربعملس سنة تسبغ ( )1فيها اخللق وذلك ب النفخت .

َْ
 118ـ يف جمما البيـان فَ َرع َق َم ْن ِف ذ
شاء ُ
اْل ْر ِض إ ذال َم ْن َ
اهلل اختلـة يف املسـت فميـل :هـم
ماوات َو َم ْن ِِف
الس
ِ
ِ
ِ
ِ
جربعيل وميكاعيل وإسءافيل وملك املوو وهو املءوي يف وعيا مءفو .
انه سلل جربعيل عن هذه اتية مـن ذا الـذي مل يشـل ان يوـعمهم؟ قـال :هـم
 119ـ وعن أيب هءيءس عن النن

الشهعا متملعون أسيافهم وول العءش وقال قتادس يف وعيا رفعه :امنا ب النفخت أربعون سنة.
َ ُ ْ ٌ َُْ ُ َ
ون .
قال عز من قاعل :فإَِا هم ِقياآ ينظر
قــال :إذا
 121ـ يف تفسـو علــي بـن إبـءاهيم وـعثين أيب عـن ابـن أيب عمــو عـن ليـل بـن دراج عـن أيب عبـع
أراد ان يبعــا اخللــق أمطــء الســما علــى األر أربعـ ــباوا ،فاجتمعــغ األو ــال ( )2ونبتــغ اللاــوو ،وقــال :أتــى
فلخــذ بيــعه وأخءجــه إىل البميــا فــانتهى بــه إىل قــرب ،فوــوو بوــاوبه فمــال :قــم أبمــء
رســول
جربعيــل
فخءج منه رجـل ابـيم الـءأس واللايـة ميسـح الـرتاب عـن رأسـه وهـو يمـول :احلمـع ت و أكـرب ،فمـال جربعيـل  :عـع
إبذن ث انتهى به إىل قـرب آخـء فمـال :قـم إبذن  ،فخـءج منـه رجـل مسـود الوجـه وهـو يمـول :اي وسـء ه اي ثبـوراه ،ث
 ،فمـال :اي د هكـذا حيشـءون يـوو الميامـة ،فـامل منون يمولـون هـذا

 :عع إىل ما كنـغ فيـه إبذن
قال جربعيل
المول ،وه ال يمولون ما تءى.
 121ـ وــعثنا د بــن أيب عبــع قــال :وــعثنا جعفــء بــن د قــال :وــعثين الماســم بــن الءبيــا قــال :وــعثين ــبال
َْ
ََ ْ َ َ
اْل ْر ُض بنُ
زور َر ربهزا
زت
يمول :يف قوله
املعاعين قال :وعثنا املفلل بن عمء انه سا أاب عبع
 :وأِشق ِ
ِ ِ
َْ َ

َْ

ْ ُ ُ
َ :وأ َ
ور َر ربهزا قـال :رب األر يعـ امـاو
قال :رب األر يع اماو األر  ،قلـغ :يف قولـه
ِشق ِ
ت اْلرض بِن ِ
األر  ،قلغ :فاذا خءج يكون ماذا؟ قال :إذا يسته الناس عن
__________________

( )1سبغ :اسرتال.
( )2قال اجلوهءي :األو ال :املفا ل.
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ضو الشمس ونور الممء واتزون بنور االماو.

َْ ََ
زت
يمــول :إذا قاعمنــا قــاو أ
ِشقز ِ

 122ـ يف إردــاد املفيــع وروى املفلــل بــن عمــء قــال :سعــغ أاب عبــع
َْْ ُ
ُ
ر
َ
ور ربها واسته العباد عن ضو الشمس وذهبغ الةلمة.
اْلرض بِن ِ
ذ
َ َ َ
َ
كف ُروا إىل َج َه ذن َم ُز َمرا إىل قوله :فادخلوها خالعين.
اَّلين
قال عز من قاعلَ :و ِسيق ِ

قــال :إن للنــار ســبعة أب ـواب ابب يــعخل منــه
 123ـ يف كتــاب اخلوــال عــن أيب عبــع عــن أبيــه عــن جــعه
فءعـون وهامـان وقــارون ،وابب يـعخل منـه املشــءكون والكفـار ــن مل يـ من ابت طءفـة عـ  ،وابب يـعخل منـه بنــو اميـة هــو
ام خا ة وهو ابب لةى ،وهو ابب سمء وهو ابب اااوية يهـوى هبـم سـبع خءيفـا فكلمـا هـوى هبـم سـبع خءيفـا فـار
هبــم فــورس قــذف هبــم يف أع هـا ســبع خءيفــا ث هــوى هبــم هكــذا ســبع خءيفــا ف ـ يزالــون هكــذا أبــعا خالــعين خملــعين،
وابب يعخل منه مبهلوا وإلاربوا وخاذلوا وانه ألعةم األبواب وأدعها وءا.
انــه يــعخل
 :البــاب الــذي ذكــءو عــن أبيــك عــن جــعك
قــال د بــن الفلــل الءزقــى :فملــغ أليب عبــع
منــه بنــو اميــة يعخلــه مــن مــاو مــنهم علــى الشــءك أو ــن أدرك اوسـ و مــنهم؟ فمــال :ال أو لــك امل تســمعه يمــول :وابب
ْ

ْ
َ ْ
اْلسززا ِ  ،وهـذا البــاب
يـعخل منـه املشـءكون والكفــار ،فهـذا ابب يـعخل منـه كــل مشـءك وكـل كــافء ال يُززث ِم ُن ِديززوآِ ِ
اتخـء يـعخل منـه بنـوا اميــة ،ألنـه هـو أليب سـفيان ومعاويــة وآل مـءوان خا ـة يـعخلون مــن ذلـك البـاب ،فـتاطمهم النــار
فيه وطما ال يسما ام واعية وال حييون فيها وال ميوتون.
ُ َ
َ
ان جهـنم اـا سـبعة
 124ـ يف جممـا البيـان ِلا َسبْ َعة أبْزوا ٍ فيـه قـوالن :أوـعمها مـا روى عـن أمـو املـ من

أب ـواب أطبــاا بعلــها فــوا بعــم ،ووضــا اوــعى يعيــه علــى االخــءى فمــال :هكــذا ،وان وضــا اجلنــان علــى العــء
ووضا النوان بعلها فوا بعم فلسفلها جهنم ،وفوقها لةى ،وفوقها احلطمة ،وفوقها سمء ،وفوقها اجلايم
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وفوقها السعو ،وفوقها اااوية ،ويف رواية الكلن أسفلها اااوية وأع ها جهنم.
 125ـ يف تفسو العيادي عن أيب بوو قال يـ تى جبهـنم اـا سـبعة أبـواب ابهبـا االول للةـامل وهـو زريـق وابهبـا ال ـاين
للابـرت وابهبـا ال الـا لل الـا ،والءابـا ملعاويــة واخلـامس عبـع امللـك .والسـادس لعكــء بـن هوسـء ،والسـابا أليب سـ مة فهــم
() 1
أبواب ملن اتبعهم
عن الواوع إىل امللس قـال لـه اليهـودي :فيمـا السـبعة؟ قـال:
 126ـ يف كتاب اخلوال يف س ال بعم اليهود عليا
سبعة أبواب النار متطابماو ،قال :فما ال مانية؟ قال :مثانية أبواب اجلنة.
وتععادها قال  :وامـا التاسـعة وال ثـون فـان سعـغ رسـول
 127ـ وفيه أيلا يف بيان مناقل ألمو امل من
جعـل أهـل
يمول :كذب من زعم انه حيبين ويبهم عليا ،ال اتمـا وـى ووبـه إال يف قلـل مـ من ،إن
وــى ووبــك اي عل ـي يف زمــءس أول الســابم إىل اجلنــة ،وجعــل أهــل بهلــي وبهلــك يف أول زمــءس اللــال مــن أمــذ إىل
النار.
 128ـ يف كتاب ثواب األعمال ابسناده إىل أيب اجلارود قال :قلغ أليب ـ جعفـء  :أخـربين أبول مـن يـعخل النـار؟
قال :إبليس ورجل عن ميينه ورجل عن يساره.
قــال :إن للجنــة مثانيــة أب ـواب ،ابب
 129ـ يف كتــاب اخلوــال عــن أيب عبــع عــن أبيــه عــن جــعه عــن علـ ٍّـي
يـعخل منــه النبيــون والوــعيمون ،وابب يــعخل منــه الشــهعا والوــاحلون ،وعســة أبـواب تــعخل منهــا دــيعتنا وإلبــوا ،فـ
أزال واقفــا علــى الوـءاا ادعــو وأقــول :رب ســلم دــيعذ وإلــن وأنوــاري ومــن تــوالين يف دار الــعنيا فــاذا النــعا مــن بطنــان
العــءش قــع أجبــغ دعوتــك ودــفعغ يف دــيعتك ،ويشــفا كــل رجـل مــن دــيعذ ومــن تــوالين ونوــءين ووــارب مــن وــاربين
بفعل أو قول يف سبع ألفـا مـن جوانـه وأقءابعـه ،وابب يـعخل منـه سـايء املسـلم ـن يشـهع أن ال إلـه إال  ،ومل يكـن
يف قلبه م مال ذرس من بهلنا أهل البيغ.
__________________
( )1مء احلعيا مبعناه يف اجلز ال ال ة فاة  18فءاجا.
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 131ـ عــن أيب جعفــء

قــال :أوســنوا الةــن ابت ،واعلمـوا أن للجنــة مثانيــة أبـواب ،عــء كــل ابب منهــا مســوس

اربعملس سنة.
وـعيا طويـل وفيـه :ومـن
 131ـ يف أماح الوعوا ابسناده إىل الوادا جعفـء بـن د عـن أبيـه عـن عل ٍّـي
 ،وقيل له :ادخل من أي أبواب اجلنة ال مانية د غ.
لى ثلا ليلة مل يبق ملك إال ألبطه مبنزلته من
قــال لع مــان بــن مةعــون :اي ع مــان بــن مةعــون للجنــة
 132ـ يف روضــة الـواعة للمفيــع وروى أن النــن
مثانية أبواب ،وللنار سبعة أبواب ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
قـال:
 133ـ يف ذيل األوكاو د بن أمحع بن حي عن أيب جعفء عن أبيـه عـن وهـل عـن جعفـء عـن أبيـه
 :للجنة ابب يمال له ابب اواهعين ميلون اليه ،فاذا هو مفتـول وهـم متملـعون بسـيوفهم واجلمـا يف
قال رسول
ذال وفمءا يف معيشـته وإلمـا يف دينـه ،إن

أعـز أمـذ بسـنابك خيلهـا

املوقة ،وامل عكة تزجء ،فمن تءك اجلهاد ألبسه
( )1ومءاكز رماوها.
 134ـ يف أ ول الكايف ععس من أ اابنا عن سهل بن زايد عن د بن اورمة عن احلسـن بـن علـي بـن أيب محـزس عـن
 :تنافسـوا يف املعـءوف وخـوانكم وكونـوا مـن اهلـه ،فـان للجنـة اباب يمـال لـه
أبيه عن أيب بوو قـال :قـال أبـو عبـع
املعءوف ال يعخله إال من ا طنا املعءوف يف احليوس العنيا ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
قــال :قــال رســول
 135ـ يف قــءب االســناد للامــوي ابســناده إىل احلسـ بــن عل ـوان عــن جعفــء ع ـن أبيــه
 :إن للجنة اباب يمال له ابب املعءوف ،ال يعخله إال أهل املعءوف.
 136ـ يف جمما البيان وعن سهل بـن سـعع السـاععي أن رسـول
يسمى الءاين ال يعخلها إال الواعمون ،رواه البخاري
__________________
( )1سنابك لا سنبك :طءف احلافء.
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قـال :إن يف اجلنـة مثانيـة أبـواب ،منهـا ابب

ومسلم يف الوايا .
قـال :قلـغ لـب ل :فمـا أبواهبـا يعـ اجلنـة؟ قـال :إن أبواهبـا
 137ـ فيمن ال حيلءه الفميه يف خرب ب ل عن النن
خمتلفة ،ابب الءمحة من ايقوتة محءا  ،وقال :اكتل بسم الءمحان الءويم ،اما ابب الورب فباب هو موـءا واوـع مـن
ايقوتــة مح ـءا  ،وامــا ابب الشــكء فانــه مــن ايقوتــة بيلــا اــا مو ـءاعان مســوس مــا بينهمــا مســوس عســماعة عــاو لــه ضــجي
وون ـ  ،يمــول :أللهــم ج ــين أبهلــى ،قــال :هــل قلــغ يــتكلم البــاب؟ قــال :نعــم ينطمــه ذو اجل ـ ل واوك ـءاو ،وامــا ابب
الــب [فلــيس ابب الــب ] هــو ابب الوــرب ،قــال :قلــغ :فمــا الــب ؟ قــال :املوــاعل واألســماو واألم ـءا واجلــذاو ،وهــو
ابب مـن ايقوتـة ـفءا موـءا واوـع ،مـا أقـل مـن يـعخل فيـه ،امـا البـاب األعةـم فيـعخل منـه العبـاد الوـاحلون وهـم أهــل
املستلنسون به.
الزهع والور والءاألبون إىل
يف الـوعظ والزهـع يف الـعنيا يمـول فيـه  :اعلمـوا عبـاد
 138ـ يف روضـة الكـايف كـ و لعلـي بـن احلسـ
أن أهــل الشــءك ال تنوــل اــم امل ـوازين وال تنشــء اــم الــعواوين ،وامنــا حيشــءون إىل جهــنم زم ـءا ،وامنــا نوــل امل ـوازين ونشــء
العواوين ألهل اوس و.
ذ

ْ

ُ

َ

َ ذَ
ُ
ذ
ح ْ
جاؤهزا َوفت َ
َ
زت أبْوابُهزا قـع امـن مـن
ين اتق ْوا َر ذب ُه ْم إىل اْلَن ِة ُز َمرا َح ذىت ِإَا
اَّل
 139ـ يف هنـ الب ألـةَ :و ِسيق ِ
ِ
العــذاب وانمطــا العتــاب وزوزوـوا عــن النــار ،واطملنــغ هبــم الــعار ،ورضـوا امل ــوى والمـءار ،الــذين كانــغ أعمــاام يف الــعنيا
زاكيــة ،وعيــنهم ابكيــة وكــان لــيلهم يف دنيــاهم هنــارا ختشــعا واســتهفارا ،وكــان هنــارهم لــي تووشــا وانمطاعــا ،فجعــل اــم
َ
َ َ
اجلنة ثوااب َوَنُوا أ َح ذق بِها َوأ ْهلها يف ملك داعم ونعيم قاعم.

يف وـعيا طويـل يمـول فيـه وقـع ذكـء عليـا وأوالده
عـن النـن
 141ـ يف كتـاب االوتجـاج للطربسـي
 :أت إن أولياؤهم الذين يعخلون اجلنة آمن  ،ويتلماهم امل عكة ابلتسليم أن طبتم فادخلوها خالعين.
 :إن ف ا وف ا ألوبوا
 141ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم قال أمو امل من
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ومنا وادرتوا به اوما وتزوجوا به النسا  ،أت وإا قع جعلنا ديعتنا من ذلك يف ٍّ
ول لتطيل مواليعهم.
يمول فيه وقع سـ له رجـل عمـا ادـتبه عليـه مـن اتايو
 142ـ يف كتاب التوويع وعيا طويل عن أمو امل من
ٌَ
ُ ٌ ََْ
َر
بعـع مـا يفـءم مـن
ناظ َر ٌة فان ذلك يف موضا ينتهى فيه أوليـا
فلما قوله
ناَضة إىل ربها ِ
ُ :وجوه يومئِ ٍذ ِ
() 1
احلساب إىل هنء يسمى احليوان ،فيهتسلون فيه ويشءبون منه ،فتنلء وجوههم إدءاقا ،فيذهل عـنهم كـل قـذى ووعـا
يف تســليم
ث يـ مءون بــعخول اجلنــة ،فمــن هــذا املمــاو ينةــءون إىل رهبـم كيــة ي يــبهم ومنــه يــعخلون اجلنــة فــذلك قولــه
َ ْ ُ ُ
َ ٌ َ ُ
خزاف َ
ين فعنـع ذلـك أيمنـوا بـعخول اجلنـة والنةـء إىل مـا وعـعهم،
لآ َعليْك ْم ِطبْزتُ ْم فادخلوهزا
امل عكة علـيهم :س
ِِ
َر
ناظ َر ٌة وامنا يع ابلنةء إليه ابلنةء إىل ثوابه تبارك وتعاىل.
فذلك قوله :إِىل ربها ِ
 143ـ يف الكايف سهل بـن زايد قـال :روى أ ـاابنا أن وـع المـرب إىل الرتقـوس وقـال بعلـهم إىل ال ـعي ،وقـال بعلـهم
قامــة الءجــل وـ ميــع ال ــوب علــى رأس مــن يف المــرب وامــا اللاــع فبمــعر مــا ميكــن فيــه اجللــوس ،قــال :وملــا ولــء علــي بــن
ْ ْ ُ ذ ذ ََََْ َْ
اْل ْر َض نَتَبَ ذ
زوأُ ِم َ
زن
اَّلي أورثنزا
احلس
ّلِل ِ
الوفاس أألمي عليه فبمـي سـاعة ث رفـا عنـه ال ـوب ث قـال :اْلَمزد ِ ِ
َ
َْ ذ َ ْ ُ َ ُ َ ْ َ ْ
ج ُر الْعامل َ
ني  ،ث قال :اوفءوا إىل وابلهوا إىل الءدح ث مع ال وب عليه فماو .
اْلن ِة حيث اشاء ف ِنعم أ
ِِ
َْ ْ ُ ذ ذ
َ َ
اَّلي َصززدقنا
ّلِل ِ
يف قولــه :اْلمززد ِ ِ

 944ـ يف تفســو علــي بــن إبـءاهيم ويف روايــة أيب اجلــارود عــن أيب جعفــء
َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ذ ُ َ َْ ذ َ ْ ُ
ث اَ ُ
شاء يع ار اجلنة.
وعده وأورثنا اْلرض نتبوأ ِمن اْلن ِة حي
الوفـاس
قال :فلمـا ولـء علـي بـن احلسـ
 145ـ وعثين أيب قال :وعثنا إساعيل بن مهاو عن أيب احلسن
َ
َ
ُ
َْ ْ ُ ذ ذ
ََ ْ َ ََ
ُ
ْذ
َ َ ْ َ
اَّلي َصدقنا َوعد ُه َوأ ْو َرثنا اْل ْرض نتبَ ذوأ ِم َن اْلَنز ِة َحيْزث
ّلِل ِ
أألمي عليه ث ث مءاو ،فمال يف املءس االخوس :اْلمد ِ ِ
َ

َ

َ

ْ

ُ ْ َ ْ
ج ُر العامل َ
ني ث ماو
اشاء ف ِنعم أ
ِِ
__________________

.

( )1المذى :ما يما يف الع ويف الشءاب من تبنة أو ألوها ،والوعا :اازال ث أستعو لكل أمء داا من تعل أو اث.
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 146ـ يف أ ول الكايف يف د بـن أمحـع عـن عمـه عبـع

بـن الوـلغ عـن احلسـن بـن علـي بـن بنـغ اليـاس عـن أيب

 ،ل ـما ول ـءته الوفــاس أألمــي عليــه ث فــتح عينيــه وقــء  :إَِا
قــال :سعتــه يمــول :إن علــي بــن احلس ـ
احلســن
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ذ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ ُ ذ
ذ َ ْ
َ َ َ ْ َ
َ ْ ُ
َ
ََ
زد ُه َوأ ْو َرثنَزا اْل ْر َض نَتَبَ ذ
زوأ ِم َ
زن
اَّلي صدقنا وع
ّلِل ِ
َوقع ِ
ت الواقِعة و إِنا فتحنا لك فتحا م ِبينا وقـال :اْلَمد ِ ِ
َْ ذ َ ْ ُ َ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ
َ
اْلن ِة حيث اشاء ف ِنعم أجر العا ِم ِلني ث قبم من ساعته ومل يمل دي ا.

قال :إذا لا األول واتخءين قـاو منـاد فنـادى
 147ـ وابسناده إىل أيب محزس ال ماح عن علي بن احلس
يسـما النـاس فيمـول :ايـن املتاـابون يف ؟ قـال :فيمـوو عنـق مـن النـاس فيمـال اـم :اذهبـوا إىل اجلنـة بهـو وسـاب ،قــال:
فتتلم ــاهم امل عك ــة فيمول ــون :إىل اي ــن؟ فيمول ــون :إىل اجلن ــة به ــو وس ــاب ،ق ــال :فيمول ــون :ف ــلي و ــزب أن ــتم م ــن الن ــاس؟
فيمولــون :نحــن املتاــابون يف  ،قــال :فيمولــون« :واى دــي كانــغ أعمــالكم؟ قــالوا :كنــا نحــل يف ونــبهم يف ،
َ

ْ

ْ َ ْ
ج ُر العامل َ
ني .
قال :فيمولون :نِعم أ
ِِ
 148ـ علـي بـن إبـءاهيم عـن أبيـه عـن ابــن أيب عمـو عـن أيب أيـوب قـال :سعـغ أاب محـزس يمـول :سعـغ العبـع الوــاحل
بـه سـبع الـة
وكـل
يمول :من زار أخاه امل من ت ال لهوه يطلل به ثواب وينجـز مـا وعـعه

ملك من و خيءج من منزله و يعود اليه ،ينادونه :أت طبغ وطابغ لك اجلنة تبوأو من اجلنة منزال.
وفيهـا ث إن ـ ولـه احلمـع ـ افتـتح الكتـاب ابحلمـع
 149ـ يف كتاب التوويع خطبة عجيبة ألمـو املـ من علـي
َ ْ َ ُ ْ َْ ر َ َ ْ
اْل َ ْم ُد ذّلِل َر ر الْعالَم َ
لنفسه وختم أمء العنيا وجميل اتخءس ابحلمع لنفسه ،فمالَ :وقُ ِ َ
ني .
ِض بينهم بِاْلق و ِقيل
ِ
ِ ِ
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 1ـ يف كتاب ثواب األعمال ابسناده عن أيب جعفء

قال :من قء وم
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امل من يف كل ليلة ألفء

له ما تمعو من ذنبه وما أتخء ،والزمه كلمة التموى وجعل اتخءس خوا له من العنيا.

قــال :احلـواميم رايوـ المــءآن ،فــاذا قءأمتوهــا فامحــعه وادــكءوه ك ـوا حلفةهــا
 2ـ وابســناده عــن أيب عبــع
لــووم ليهــا
وت و ــا ،إن العبــع ليمــوو ويم ـءا احل ـواميم فيخــءج مــن فيــه أطيــل مــن املســك األذفــء والعنــرب ،وإن
وقارعها ويءوم جوانه وا عقاعه ومعارفه وكل محيم وقءيل له ،وانه يف يوو الميامة يستهفء له العءش والكءسي وم عكـة
املمءبون.
 3ـ يف جمما البيان أيب بن كعل عن النن
إال لوا عليه واستهفءوا له.
 4ـ وروى أبــو بــءزس األســلمي عــن رســول

قال :ومن قـءأ سـورس وـم املـ من مل يبـق رول نـن وال ـعيق وال مـ من
قــال مــن أوــل أن يءتــا يف راي

اجلنــة فليم ـءأ احل ـواميم يف ــلوس

الليل.
قال :احلواميم ج المءآن.
 5ـ انس بن مالك عن النن
 6ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم احلسن عن سية بن عمـوس عـن منوـور بـن وـازو عـن أيب عبـع

قـال :مـن قـء

احلـواميم يف ليلــة قبــل أن ينــاو كــان يف درجــة إلمــع وآل إلمــع وإبـءاهيم ــلواو عليهمــا وآل إبـءاهيم ،وكــل قءيــل لــه أو
 :احلـواميم أتتــى يــوو الميامــة اثـ مــن أوســن النــاس وجهــا وأطيبــه ،معهــا الــة الــة
بســبيل اليــه ،ث قــال أبــو عبــع
 ،فيمول اا الءب :من ذا الذي يمـءأك فيملـى قءا تـك؟
ملك ما كل ملك الة الة ملك و تمة ب يعي
فيمــوو طاعفــة مــن النــاس ال حيوــيهم إال فيمــول اــم :لعمــءي لمــع أوســنتم ت ـ وس احل ـواميم فمــتم هبــا يف ويــوتكم الــعنيا،
وعز وج ح ال تسـللون اليـوو دـي ا كاعنـا مـا كـان إال أعطيـتكم ،ولـو سـللتمون ليـا جنـاتى أو ليـا مـا أعطيتـه عبـادي
الوــاحل وأععتــه اــم ،فيســللونه ليــا مــا أرادوا أو متن ـوا ،ث ي ـ مء هبــم إىل منــازام يف اجلنــة وقــع أعــع اــم فيهــا مــا مل خيطــء
على ابل ا ال ع رأو وال اذن سعغ.
 7ـ يف كتــاب معــاين األخبــار وابســناده إىل ســفيان بــن ســعيع ال ــوري عــن الوــادا
 :واما وم فمعناه احلميع اويع.
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وــعيا طويــل يمــول فيــه

 8ـ يف كتاب كمال العين ومتاو النعمة ابسناده إىل عبع الءمحان بن سـءس قـال :قـال رسـول

 :لعـن اوـادلون يف

ذ ذ
ُ ُ
اَّل َ
يزن
 :ما جزا ِدَ ِِف
هلل إِال ِ
آيزات ا ِ
ِ

دين على لسان سبع نبيا ،ومن جـادل يف آايو فمـع كفـء قـال
ْ
َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُّ ُ ُ ْ
اْلل ِد واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
كفروا فل يَررك تقلبهم ِِف ِ
 9ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وعثنا د بن عبع احلموي عن أبيه عن د بن احلسـ ود بـن عبـع اجلبـار ليعـا

ََ َ َذ ْ َ ُ
َ َ
ُك َمزة َر ربزك َلَع
يف قولـه :وكذلِك حقت ِ

عن د بن سنان عن املنخل بن خليل الءقى عن جابء عـن أيب جعفـء
ذ َ َ َ َذُ ْ َ
ْ
ُ
ذ
اَّلين كف ُروا أنهم أصحا اه ِار يع ب امية.
ِ
أنـه
 11ـ يف روضة الكـايف عـعس مـن أ ـاابنا عـن سـهل بـن زايد عـن د بـن سـليمان عـن أبيـه عـن أيب عبـع
قــال أليب بوــو :اي أاب د إن مل كــة يســمطون الــذنوب عــن هــور دــيعتنا كمــا يســمط الـءيح الــورا يف أوان ســموطه،
ذ

ُ

ْ

َ

ْ

ذ

َ
 :اَّل َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ر ُ َ َ ْ َ ر ْ َ ْ َ
َّل َ
ين َآمنُوا اسـتهفارهم و
وذلك قوله
ِ
ين ُي ِملون العرش َومن حوه يسبحون ِِبم ِد رب ِهم َويستَ ِف ُرون ل ِ ِ
لكم دون هذا اخللق ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 :اي أاب
 11ـ د بن أمحع عـن عبـع بـن الوـلغ عـن يـونس عمـن ذكـءه عـن أيب بوـو قـال :قـال أبـو عبـع

د إن ت عز ذكءه م عكة يسمطون الذنوب عن هور ديعتنا كما تسمط الءيح الورا مـن الشـجء أوان سـموطه ،وذلـك
َ ذ
َُ ر ُ َ َْ َر ْ َْ َْ
َّل َ
ين َآمنُوا و ما أراد ألوكم.
قوله
 :يسبحون ِِبم ِد رب ِهم َويستَ ِف ُرون ل ِ ِ
وـعيا طويـل وفيـه
عـن رسـول
 12ـ يف عيـون األخبـار ابسـناده عـن الءضـا عـن علـي بـن أيب طالـل
ذ َ َْ ُ َ َْ ْ َ َ َ ْ َ َُْ ُ َ ر ُ َ
ون ِبَ ْمزد َر ربه ْ
زم
 :وان امل عكة خلـعامنا وخـعاو إلبينـا ،اي علـي
يمول
ِ
اَّلين ُي ِملون العرش ومزن حزوه يسزبح ِ ِ ِ
ْ

ذ

َ
َْ َ
َّل َ
ين َآمنُوا بواليتنا.
َويستَ ِف ُرون ل ِ ِ
 13ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم وـعثين أيب عـن الماسـم بـن د عـن سـليمان بـن داود املنمـءي عـن محـاد عـن أيب عبـع
انه س ل :امل عكة أك ـء أو بنـو آدو؟ فمـال :والـذي نفسـي بيـعه مل عكـة يف السـمواو أك ـء مـن عـعد الـرتاب

يف األر  ،وما يف السما موضا قعو إال وفيه ملك يسباه ويمعسه ،وال يف األر دجءس وال معرس
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اال وفيها ملك موكل هبا اتى كل يوو بعملها ،و اعلم هبا ،وما منهم أوعا إال ويتمءب كـل يـوو إىل

بواليتنـا أهـل

 14ـ يف أ ول الكايف علي بن إبءاهيم عن أبيه عن ابـن أيب عمـو عـن بعـم أ ـاابنا رفعـه قـال :إن

اعطـى

ذ
َ َْ ُ َ
ززن ُي ِملزززون
اَّليز
أن يءســل علــيهم العــذاب إرســاال ،وقولــه:
البيــغ ويســتهفء حملبنــا ويلعــن أعــعاعنا ،ويســلل
ِ
َ
ْ
َُ ر ُ َ َْ
َ ْ َ ْ ُ
زد
واألو يا مـن بعـعه حيملـون علـم
ال َع ْر َش يع رسول
َومن حزوه يعـ امل عكـة يسزبحون ِِبم ِ
َْ
َذ َ ْ َ ُذ َ ْ َ َْ َ ْ َ ْ ْ ذ
َر ْ ََْ َْ ُ َ
ْ
ُ
َ
ون ل ِ َم ْن ِِف اْلر ِض يعـ دـيعة آل د ربنا و ِسعت ُك َش ٍء رْحة و ِعلما فاغ ِفر ل ِ َِّليزن تزابوا مـن
رب ِهم ويستَ ِفر
َ ْ َ َ َْ
زيم إىل قولـه «احلكـيم» يعـ مـن
والية ف ن وف ن وب امية «واتبعـوا سـبيلك» أي واليـة وح
وقِ ِهم عذا اْل ِح ِ
َ
َ ْ
ََ ْ َ
َ ُ
ُ
ذ ر
َ ُ ذ ر
ئات يَ ْو َمئِ ٍذ فقد َر ِْحْتَُ يعـ يـوو الميامـة َوَلِك ه َو
 ،فذلك
توىل عليا
ئات ومن ت ِق السي ِ
وهم وقِ ِهم السي ِ
الْ َف ْو ُز الْ َعظ ُ
يم ملن راه من ه ال يع والية ف ن وف ن وف ن.
ِ
ذ َ َْ ُ َ َْ ْ َ
زرش
اَّليزن ُي ِملزون الع
التاعب ث ث خوال لو اعطى خولة منها ليا أهل السماواو واألر لنجـوا هبـا ،قولـه:
ِ
ْ َ ْ ْ ذ
َ َ ْ َ َُْ ُ َ ر ُ َ َ ْ َر ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ذ َ َ ُ َذ َ ْ َ ُذ
ذ
ُك َ ْ َ ْ َ
َّل َ
ين تابُوا َواتبَ ُعزوا
َّلين آمنوا ربنا و ِسعت
َش ٍء رْحة َو ِعلما فاغ ِفر ل ِ ِ
ومن حوه يسبحون ِِبم ِد رب ِهم ويستَ ِفرون ل ِ ِ
َ
َ َ َ َ ْ َ َ ْ
ْ ُ
اْلَحيم* َر ذبنا َوأَ ْدخلْ ُه ْم َج ذنات َع ْدن الذِت َو َع ْد َت ُه ْم َو َم ْن َصلَ َح م ْن آبزائه ْم َوأ ْ
زم َوَ رر ذيزاتِ ِه ْم
واج ِه
ز
س ِبيلك و ِق ِهم عذا
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ٍ ِ
ذ َ َْ َ َْ ُ ْ
َْ َ َ َ ْ َ َُْ َ َ
السير
زو الْ َف ْ
السيرئات َو َم ْن تَق ذ
يم* َوقه ُم ذ
زك ُه َ
زو ُز الْ َعظ ُ
ُ
َ
زيم واحلـعيا
ل
َ
و
ُ
ت
ْح
ر
د
ق
ف
ذ
ئ
م
و
ي
ئات
ب
اْل
ِإنك أنت الع َِّيَّ
ِ
ِ
ٍِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ

طويل أخذا منه موضا احلاجة.

قـال:
 15ـ يف الكايف علي بن إبءاهيم عن أبيه عن محاد بـن عيسـى عـن وءيـز عـن د ابـن مسـلم عـن أوـعمها
والــععا للمـ من وامل منــاو يمــول :ربنــا األفــء للــذين
الوــلوس علــى املستلــعة والــذي ال يعــءف الوــلوس علــى النــن
بوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب اجلايم إىل آخء اتيت .
قـال:
 16ـ علي بن إبءاهيم عن أبيه عن ابن أيب عمو عن عمـء بـن أذينـة عـن الفلـيل بـن يسـار عـن أيب جعفـء
إذا ليغ على امل من فاد له واجتهع له يف الععا  ،وان كان واقفا مستلعفا فكرب وقل :أللهم األفء للـذين بـوا واتبعـوا
سبيلك وقهم عذاب اجلايم.
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 17ـ علـي بـن إبـءاهيم عـن أبيـه عـن عبـع

بـن املهـوس عـن رجـل عـن سـليمان بـن خالـع عـن أيب عبـع

قـال:

يمــول :ادــهع أن ال إلــه إال وادــهع أن إلم ـعا رســول أللهــم ــلى علــى إلم ـع عبــعك ورس ـولك ،أللهــم ــلى علــى
إلمــع وآل إلمــع وتمب ـل دــفاعته وبــيم وجهــه وأك ــء تبعــه ،أللهــم األفــء ح وارمحــين وتــل عل ـي ،أللهــم األفــء للــذين ب ـوا
واتبعوا سبيلك وقهم عذاب اجلايم ،فان كان م منا دخل فيها ،وإن كان ليس مب من خءج منها.

ذ ذ َ َ َ
ُ َ
ت اهلل أَ ْك َ
ناد ْو َن ل َ َم ْق ُ
زَّبُ
ين كف ُروا يعـ بـ ـ أميـة ي
اَّل
 95ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ث قال جل ذكـءه :إِن ِ
ِ
ْ
ْ َ ْ ُ ْ َُْ َ ُ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ
علي لواو عليه.
يمان يع إىل والية ٍّ
اْل ِ
ِمن مق ِتكم أنفسكم إَِ تدعون إىل ِ
َ
َ
ْ
ْ
ََ ْ
ََ ْ َ ْ َََْ
َذَ
َذ
زني إىل قولـه مـن سـبيل قـال
 91ـ وقـال علـي بـن إبـءاهيم يف قولـه
زني وأحييتنزا ارنت ِ
 :ربنزا أمتنزا ارنت ِ

الوادا

 :ذلك يف الءجعة.

 21ـ أخـربا احلسـ بـن د عـن املعلـى بـن د عـن د بـن لهـور عـن جعفـء بـن بشـو عـن احلكـم بـن زهـو عـن د
ُ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ُْ ْ ُ ذ ْ
ّلِل ال َع ر
زِّل
يف قوله
بن محعان عن أيب عبع
ِ :إَا د ِِع اهلل وحده كفرتم و ِإن يْشك بِ ُِ تث ِمنوا فاْلكم ِ ِ
ِ
ْ َ
الب ِب ِري يمول :إذا ذكء ووعه بوالية من أمء بواليته كفء  ،وان يشءك به من ليسغ له والية ت منوا.
 21ـ يف أ ـول الكـايف احلسـ بـن د عـن معلـى بـن د عـن علـي بـن أسـباا عـن علـي بـن منوـور عـن إبـءاهيم بـن
« :ذلكم أبنه إذا دعا ووعه وأهل الوالية كفء ».
عبع احلميع عن الوليع بن بيح عن أيب عبع
 22ـ يف هن الب ألة كبو ال يو ة ابخلفا .
ُ
ُ :ه َو ذ ُ
يك ْم آياتِز ُِ يعـ االعمـة
زر
 23ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقـال علـي بـن إبـءاهيم يف قولـه
ِ
اَّلي ي ِ

ورسول
لواو عليهم الذين أخربا
َ
أ ْمر ِه َلَع َم ْن ي َ ُ
شاء ِم ْن ِعبا ِد ِه قال :رول المعس
ِ

الزر َ
وح م ْ
هبم ،وقولـهَ :رف ُ
يع ذ
اف َرجات َُو الْ َع ْر ِش يُلْزِق ُّ
زن
ِ
ِ
ِ
ِ

 ،وهو خاة لءسول
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واالعمة

لواو

عليهم ،وقوله

ُْ َ َْ َ ذ
لق قال :يوو يلتمي أهل السمواو واألر
ِْ :لن ِذر يوآ اِل ِ

 24ـ يف كتــاب معـاين األخبـار أيب قــال :وـعثنا سـعع بــن عبـع عــن الماسـم ابـن د اال ــفهان عـن داود عــن
قال :يوو الت ا يوو يلتمي أهل السما وأهل األر .
وفص بن ألياث عن أيب عبع
 25ـ يف كتــاب التوويــع وــعثنا د بــن بكـءان النمــاش ابلكوفــة .قــال وــعثنا أمحــع بــن د اامــعاين قــال :وــعثين
قـال :وـعثين أيب عـن أبيـه عـن جـعه عـن
علي بن احلسن بن فلال عـن أبيـه عـن أيب احلسـن علـي بـن موسـى الءضـا
يف أب و ث أنه قـال :االلـة آال إىل قولـه  :فـامليم ملـك يـوو ال مالـك ألـوه ،ويمـول
أمو امل من
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ ُ
ذ
َذ
َْ
َ
:
زار فيمـول
واح ِ
ّلِل ال ِ
 :لِم ِن الملك اْلَزوآ ث تنطـق أروال أنبياعـه ورسـله ووججـه فيمولـونِ ِ :
زد القه ِ
ُ ْ َ َْْ َ ذ َ َ ُ ْ
ُ ُّ َ ْ
َْْ َ ُْ
َ َ َ ْ
اْلسا ِ .
ِسيع ِ
اْلوآ َتَّى ُك نف ٍس بِما كسبت ال ظلم اْلوآ ِإن اهلل ِ
 26ـ يف هن الب ألة وانه سباانه يعود بعـع فنـا الـعنيا ووـعه ال دـي معـه كمـا كـان قبـل ابتـعاعها كـذلك يكـون بعـع
فناعهــا ب ـ وقــغ وال مكــان وال و ـ وال زمــان ،عــعمغ عنــع ذلــك اتجــال واألوقــاو ،وزالــغ الســنون والســاعاو ،ف ـ
دــي إال الواوــع المهــار الــذي إليــه موــو ليــا األمــور ،ب ـ قــعرس منهــا كــان ابتــعا خلمهــا ،وبهــو امتنــا منهــا كــان
فناؤها ،ولو قعرو على االمتنا لعاو بماؤها.
 27ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وعثين أيب عن ابن أيب عمو عن زيع النءسي عـن عبيـع بـن زرارس قـال :سعـغ أاب عبـع
يمول :إذا أماو أهل األر لبـا كم ـل مـا خلـق اخللـق ،وم ـل مـا أمـاو أهـل األر وأهـل سـا الـعنيا
وأضــعاف ذلــك ،ث أمــاو أهــل األر وأهــل الســما الــعنيا ال انيــة ث لبــا م ــل مــا خلــق اخللــق وم ــل مــا أم ـاو أهــل
األر وأهل السما العنيا والسما ال انية وأضعاف ذلـك ،ث أمـاو أهـل السـما ال انيـة ث لبـا م ـل مـا خلـق اخللـق
وم ــل مــا أمــاو أهــل األر وأهــل الســما الــعنيا والســما ال انيــة وأضــعاف ذلــك ،ث أمــاو أهــل الســما ال ال ــة ث لبــا
م ل ما خلق اخللق وم ل ما أماو أهل األر وأهل سا العنيا والسما ال انيـة وال ال ـة وأضـعاف ذلـك ،يف كـل سـا
م ل ذلك وأضعاف ذلك ،ث أماو
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ميكاعيل ث لبا م ل ما خلق

اخللق وم ـل ذلـك كلـه وأضـعاف ذلـك ث أمـاو جربعيـل

ث لبـا م ـل مـا خلـق

اخللق وم ل ذلك كله وأضعاف ذلـك ث أمـاو إسـءافيل  ،ث لبـا م ـل مـا خلـق اخللـق وم ـل ذلـك كلـه وأضـعاف
َ
زن
ذلـك ث أمـاو ملـك املـوو ،ث لبـا م ــل مـا خلـق اخللـق وم ـل ذلــك كلـه وأضـعاف ذلـك ث يمـول
 :لِمز ِ
ُْ ْ ُ
ك ْاْلَ ْو َآ فـود علـى نفسـه ذّلِل الْواحزد الْ َق ذ
زار ايـن اجلبـارون؟ وايـن املتكـربون؟ وايـن الـذين ادعـوا معـى إاـا
ه
المل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

آخء؟ اين املتكربون وتو م؟ ث يبعا اخللق ،قال عبيع بن زرارس :فملـغ :إن هـذا األمـء كلـه يطـول بـذلك؟ فمـال :أرأيـغ
ما كان هل علمغ به؟ فملغ :ال ،قال :فكذلك هذا.
 28ـ وـعثين أيب عـن احلسـن بـن إلبـوب عـن د بـن النعمـان األوـول عـن سـ و بـن املسـتنو عـن ثـويء بـن أيب فاختـة
قال :س ل عن ـ النفخت كـم بينهمـا؟ قـال :مـا دـا  ،فميـل لـه :فـلخربن اي بـن رسـول
عن علي بن احلس
كيــة يــنفخ فيــه؟ فمــال :امــا النفخــة االوىل فــان امــء إس ـءافيل فيهــبط إىل الــعنيا ومعــه الوــور ،وللوــور رأس واوــع
وطءفان ،وبـ طـءف كـل رأس منهمـا إىل اتخـء م ـل مـا بـ السـما واألر  ،قـال :فـاذا رأو امل عكـة إسـءافيل قـع هـبط
إىل العنيا ومعه الوور ،قالوا :قع اذن يف موو أهل األر ويف موو أهل السما  ،قال فيهـبط إسـءافيل حبلـوس بيـغ

املمعس ويستمبل الكعبة ،فإذا رأوه أهل األر قالوا :قـع اذن يف مـوو أهـل األر فيـنفخ فيـه نفخـة فيخـءج الوـوو
من الطءف الذي يلي أهل األر  .ف يبمى يف األر ذو رول إال عق وماو ،وخيءج الوـوو مـن الطـءف الـذي يلـي
الســماواو ف ـ يبمــى يف الســماواو ذو رول إال ــعق ومــاو إال إس ـءافيل ،قــال :فيمــول الس ـءافيل :اي إس ـءافيل مــغ
فيموو إسءافيل ،فيمك ون يف ذلك ما دا  ،ث امء السماواو فتمور وامء اجلبال فتسو ،وهـو قولـه :يَ ْ
زو َآ َت ُم ُ
زور
َ

ْ ُ

ُ َْ

َ

َْ

ذ
ري اْلباَ َس ْريا يع تبسـط و ُتبَ ذدَ اْل ْر ُض غ ْ َ
ماء َم ْورا َوتس ُ
الس ُ
زري اْل ْر ِض يعـ أبر مل تكسـل عليهـا الـذنوب
ِ
ِ
ابرزس ليس عليها جبال وال نباو كما دواها أول مءس ،ويعيع عءده على املا كمـا كـان أول مـءس مسـتم بعةمتـه وقعرتـه،
قال :فعنع ذلك ينادى اجلبار بووو من قبله جهوري يسما أقطار
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ْ ْ ْ
السـماواو واألرضـ  :ل ِ َم ِن ال ُمل ُك اْلَ ْو َآ فلـم ابـه جميـل ،فعنـع ذلـك يمـول اجلبـار
ْ

ال َق ذه ِار واا قهءو اخل عق كلهم فلمتهم ان اا
إخل وقع سبق آخء الزمء.
ْ
ُ
َ
ُّ
ُ
ْ
 29ـ يف جمما البيـان اْلَ ْو َآ َتَّْى ُك َنف ٍس بِما ك َسبَ ْت ويف احلـعيا أن

ذ ْ
زد
واح ِ
ّلِل ال ِ
جميبـا لنفسـهِ ِ :

ال إله إال اا ووعي ال دءيك ح وال وزيـء واا خلمـغ خلمـي بيـعي
تعـاىل يمـول :اا املالـك اا الـعاين ال

ينبهي ألوع من أهل اجلنة أن يعخل اجلنـة وال ألوـع مـن أهـل النـار أن يـعخل النـار وعنـعه مةلمـة وـ اقوـه منـه ث تـ
هذه اتية.
 31ـ يف الكـايف د بـن حيـ عـن أمحـع بـن د بـن عيسـى عـن احلسـ بـن سـعيع عـن فلـالة بـن أيـوب عـن أيب املعـزا
نعـى إىل
نعزيه إبساعيل فرتوم عليـه ث قـال :إن
قال :وعثين يعموب األمحء قال :دخلنا على أيب عبع
ُ ُّ

ْ

ُ ْ

ذ َ َر ٌ َ ذُ ْ َرُ َ
ون وقـالُ :ك َنف ٍس َائِ َقة ال َم ْو ِت ث انشـل حيـعث فمـال :انـه ميـوو
نفسه فمـالِ :إنك ميت و ِإنهم ميت
نبيه
أهل األر و ال يبمى أوع ،ث ميوو أهل السما و ال يبمى أوع إال ملك املوو ومحلة العـءش وجربعيـل وميكاعيـل
فيمـال :مـن بمـي ـ وهـو اعلـم ـ؟ فيمـول :اي رب مل يبـق إال
 ،قال :فيجي ملـك املـوو وـ يمـوو بـ يـعي

ملك املوو ومحلة العـءش وجربعيـل وميكاعيـل ،فيمـال لـه :قـل جلربعيـل وميكاعيـل فليمـو  ،فيمـول امل عكـة ( )1عنـع ذلـك :اي
رب رس ـوليك وأمينيــك؟ فيمــول ان قــع قلــيغ علــى كــل نفــس فيهــا الــءول املــوو ،ث اــي ملــك املــوو و ـ يمــة ب ـ
فيمـال لـه مـن بمـي؟ ـ وهـو اعلـم ـ فيمـول :اي رب مل يبـق إال ملـك املـوو ومحلـة العـءش ،فيمـال :قـل حلملـة
يـعي
العءش فليموتوا ،قال :ث اي ك يبا وزينا ال يءفا طءفـة فيمـال لـه :مـن بمـي؟ ـ وهـو اعلـم ـ فيمـول :اي رب مل يبـق إال ملـك
املوو ،فيمال له :مغ اي ملك املوو فيموو ،ث اخذ األر والسماواو بيمينه
__________________
( )1أي محلة العءش.
( )2ادارس إىل قوله تعـاىل:

َْْ ُ َ
ٌ
ُ
َْ َ ُُ َْ َ ْ َ
يامة َو ذ
السماوات َم ْط ِو ذيات دِيَ ِمي ِن ُِ
عيعا قبضتُ يوآ ال ِق ِ
َواْلرض ِ

وألوه ا ذكءه املفسءون يف السورس السابمة غ رقم ( )111فءاجا.
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يف سـورس الزمـء 66 :وقـع مـء تفسـوه يف كـ و االعمـة

ويمول :اين الذين كانوا يععون معى دءيكا؟ اين الذين كانوا اعلون معى ـ إاا آخء؟.
يمــول فيــه :واعلــم اي بـن آدو أن ورا هــذا أعةــم وافطــا وأوجــا
 31ـ يف روضــة الكـايف كـ و لعلـي بــن احلسـ
للملوب يوو الميامة ،وذلك يوو االزفة إذا الملوب لعى احلناجء كا م .
 32ـ وـعثنا أمحـع بـن زايد بـن جعفـء اامـعاين قـال وـعثنا علـي بـن إبـءاهيم بـن هادـم عـن أبيـه عـن د بـن أيب عمــو
وذكــء وــعي ا طــوي يمــول فيــه  :اي أاب أمحــع مــا مــن م ـ من يءتكــل ذنبــا إال ســا ه ذلــك
عــن موســى بــن جعفــء
ونــعو عليــه ،وقــع قــال النـن  :كفــي ابلنــعو توبــة وقــال  :مــن سـءته وســنته وســاعته ســي ته فهــو مـ من فــان مل ينــعو
َ َ
َ ْ َ
ذ
يع
على ذنل يءتكبه فليس مب من ومل جتل له الشفاعة وكان املـا ،و تعـاىل يمـول :ما لِلظال ِ ِمني ِمزن ِ
زيم وال شز ِف ٍ
ْح ٍ
ُ
يُطاع .
عـن قـول

 33ـ يف كتاب معاين األخبار ابسـناده إىل عبـع الـءمحن بـن سـلمة احلءيـءي قـال :سـللغ أاب عبـع
ََ َْ
ََْ
اْل ْع ُ
ني فمال :امل تء إىل الءجل ينةء إىل الشي وكلنه ال ينةء فذلك خاعنة األع .
 :يعل ُم خائِنة
ِ
 34ـ يف جممــا البيــان ويف اخلــرب أن النةــءس االوىل لــك وال انيــة عليــك ،فعلــى هــذا يكــون ال انيــة إلءمــة فيــه املـءاد خباعنــة
األع .
أل ــاابه يــوو فــتح مكـة وقــع جــا ع مــان بعبــع بــن ســعع بــن أيب ســءل يســتلمنه منــه وكــان
 35ـ وفيــه قــال
قبل ذلك أهعر دمه وامء بمتله ،فلما راى ع مان استا من رده وسكغ طوي ليمتله بعـم املـ من ث امنـه بعـع
تءدد املس لة مـن ع مـان وقـال :امـا كـان مـنكم رجـل ردـيع يمـوو إىل هـذا فيمتلـه؟ فمـال لـه عبـاد بـن بشـء :اي رسـول إن
عيين ما زالغ يف عينك انتةارا أن تومل فلقتله ،فمال  :إن األنبيا ال يكون ام خاعنة أع .
 36ـ يف هنـ الب ألـة قسـم أرزاقهـم واووـى آ رهــم وأعمـاام وعـعد أنفاسـهم وخاعنـة أعيــنهم ومـا ختفـي ـعورهم مــن
اللمو.
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 37ـ يف كتــاب علــل الش ـءاعا ابســناده إىل إساعيــل بــن منوــور أيب زايد عــن رجــل عــن أيب عبــع
َ

َْ ْ

يف قــول

ُ
وِن أقتُل ُموىس ما كان مينعه؟ قال :منعته ردعته ،وال يمتل األنبيا وال أوالد األنبيا إال أوالد الزا.
فءعونَ :ر ِ
 38ـ يف بواعء العرجاو د بن عيسى عن احلسـن بـن علـي بـن فلـال عـن احلسـن ابـن ع مـان عـن حيـ احللـن عـن
قـال :مـن كـتم علمـا جـا
قـال لـه رجـل واا عنـعه :أن احلسـن البوـءي يـءوى أن رسـول
أبيه عن أيب جعفء

ْ َ ْ َ ْ
َ َ َ ٌُ ُْ ٌ ْ
زون يَكزتُ ُم
آَ فِرع
تعـاىل :وقاَ رجل مث ِمن ِمزن ِ

يوو الميامة ملجما بلجاو من ار؟ فمال :كذب وحيه فلين قول
َْ َُ َ َر
َُ ََ ُُْ َ
ُ
َ
ُ
َ
إِيمانُ أتقتلزون رجزل أن يقزوَ رِّب اهلل ث مـع هبـا ـوته فمـال :فليـذهبوا ويـا دـاؤا ،امـا و ال اـعون العلـم إال
هاهنا ث سكغ ساعة ،ث قال :عنع آل د.
قع كتم اميانه سـتماعة سـنة ،وهـو الـذي قـال
 01ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وكان خازن فءعون م منا مبوسى
َ

ٌ

َ َ

َ ْ ُ

َ

َ ْ
َُ َ ُ َ
َ ُ ُْ ٌ ْ
ِّب ُ
َ
ون َر ُجل أ ْن ي ُقوَ َر ر َ
اهلل .
آَ ِف ْر َع ْون يَكتُ ُم ِإيمانُ أتقتل
 :وقاَ رجل مث ِمن ِمن ِ
مــا املــلمون يف الفــءا بـ العــرتس واالمــة وــعيا طويــل وفيــه
 41ـ يف عيــون األخبــار يف ابب ذكــء جملــس الءضــا
قالغ العلما  :فلخربا هل فسـء اال ـطفا يف الكتـاب؟ فمـال الءضـا  :فسـء اال ـطفا يف الةـاهء سـوى البـاطن

يف اث ـ عشــء موطنــا وموضــعا ،فــلول ذلــك قولــه

إىل أن قــال :وامــا احلــادي عشــء فمــول

يف ســورس امل ـ من

َْ َُ َ
َ ْ
َُ ََ ْ ُ َ
َ َ َ ٌُ ُْ ٌ ْ
آَ ِف ْر َع ْون يَكتُ ُم ِإيمانُ أتقتُلون َر ُجزل أن يقزوَ
وكاية عن قول رجـل مـ من مـن آل فءعـون وقاَ رجل مث ِمن ِمن ِ
ْ َر ُ
َ رَ ُ َ َ ْ َ ُ
ك ْم ب ْ َ ر
ك ْم إىل متاو اتية فكان ابـن خـال فءعـون ،فنسـبه إىل فءعـون بنسـبه ،ومل يلـفه
نات ِمن رب
رِّب اهلل وقد جاء
اْلي ِ
ِ

إليه بعينه وكذلك خووـنا نحـن إذ كنـا مـن آل رسـول

بوالدتنـا منـه ،وعممنـا النـاس ابلـعين فهـذه فـءا بـ اتل

واالمة ،فهذه احلادية عشءس.
 41ـ يف أ ـول الكـايف بعــم أ ـاابنا رفعـه عــن هشـاو بـن احلكـم قــال :قـال أبـو احلســن موسـى بـن جعفــء  :اي
َُ ََ ْ ُُ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ
َ ْ
َ َ َ ٌُ ُْ ٌ ْ
ِّب ُ
وَ َر ر َ
اهلل .
آَ ِف ْر َع ْون يَكتُ ُم ِإيمانُ أتقتلون رجل أن يق
هشاو ث معل الملة ،وقال :وقاَ رجل مث ِمن ِمن ِ
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 42ـ يف أمــاح الوــعوا ابســناده إىل عبــع الــءمحن بــن أيب ليلــى رفعــه قــال :قــال رســول

 :الوــعيمون ث ثــة:

ذ ُ ُْ ْ َ َ ذ ُ َ ْ َ ْ َُ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ َْ ُ َ
ون ووزقيـل
وبيل النجار م من آل ايس الـذي يمـول ات ِبعوا المرس ِلني ات ِبعوا من ال يسئلكم أجزرا وهزم مهتزد
م من آل فءعون ،وعلى بن أيب طالل وهو أفللهم.
 :التميـة مـن ديـين وديـن آابعـي وال ديـن ملـن ال تميـة لـه ،والتميـة تـءس يف
 43ـ يف جمما البيان قال أبو عبع

األر  ،ألن م من آل فءعون لو أ هء اوس و لمتل.
 44ـ يف كتــاب معــاين األخبــار أيب قــال :وــعثنا ســعع بــن عبــع عــن الماســم بــن د اال ــفهان عــن داود عــن
قال :يوو التناد يوو ينادى أهـل النـار أهـل اجلنـة :أَ ْن أَف ُ
يضوا َعلَيْنا ِم َن اْلْا ِء أَوْ
وفص بن ألياث عن أيب عبع
ِ
ذ َََ ُ
ك ُم ُ
اهلل .
ِمما رزق
قـال قلـغ :فكـان يوسـة رسـوال

 45ـ يف جمما البيان يف كتاب النبوس ابوسناد عن د بن مسلم عن أيب جعفء
ََ ْ َ ُ
وس ُف م ْن َقبْ ُل ب ْ َ ر
ك ْم يُ ُ
نات .
 :لقد جاء
نبيا؟ قال :نعم ،اما تسما قول
ِ
اْلي ِ
ِ
 46ـ يف روضــة الكــايف علــي بــن إبـءاهيم عــن أبيــه عــن احلســن بــن إلبــوب عــن د بــن الفلــيل عــن أيب محــزس عــن أيب

األنبيا .
قال :إن تبارك وتعاىل عهع إىل آدو إىل أن قال  :وكان ب موسى ويوسة
جعفء
َ ْ ُ ْ
ذ َ ُ
ُ َ
طان يعـ بهــو وجــة
:
 49ـ يف تفســو علــي بــن إبـءاهيم وقولــه
ِ
زات ا ِ
اَّليززن جززا ِدلون ِِف آيز ِ
زري سززل ٍ
هلل بَِز ِ
َ ْ َ ذ َ َُ َ َ َ ْ َُ ُ َ ُر َْ َُ َ
َ ُ ْ ََُ َ ْ
َْ
ب رَّب َج ذ
زار فانـه وـعثين أيب
ب
ت
م
ب
ل
ق
ُك
لَع
اهلل
ع
ب
ط
ي
ك
ل
ذ
ك
وا
ن
آم
ين
اَّل
د
ن
ع
و
هلل
ا
د
ن
ع
تا
ق
خيا ـمون أتاهم كَّب م
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ـار يتعـوذ منهـا أهـل النـار ،مـا خلمـغ
عـن ابـن أيب عمـو عـن منوـور بــن يـونس عـن أيب عبـع
قـال :إن يف النـار لنـ ر

َ ْ ْ
ْ
ُر َُ َ ر
اْلسزا ِ  ،ولكـل ا ـل العـعاوس تل إلمـع
َّب ال يُث ِم ُن ِديزوآِ ِ
إال لكل جبار عنيع .ولكـل دـيطان مءيـع ،و ُك متب ٍ
لواو عليهم وقال :إن أهون الناس عذااب يوو الميامة لءجل
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يف ضالال ( )1من ار عليه نع ن من ار ودءا كان من ار يهلي منها دماألـه كمـا يهلـي املءجـل ( )2مـا يـءى أن يف النـار
أوعا أدع عذااب منه ،وما يف النار أوع أهون عذااب منه.
يمـول فيـه وقـع سـلله رجـل عمـا ادـتبه عليـه مـن اتايو:
 48ـ يف كتاب التوويع وعيا طويل عن أمو امل من
َ
َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َْ ذ َ ُ ْ َ ُ َ
ْ
 :لمـع
قـال :قـال
 :فأو ِِك يدخلون اْلنة يرزقون ِفيها بَِ ِري ِحسزا ٍ فـان رسـول
واما قولـه

وفـغ كـءامذ ـ أو قـال :مـودتى ـ ملـن يـءاقبين ويتاـاب جبـ ح إن وجـوههم يـوو الميامـة مـن نـور علـى منـابء مـن نـور علـيهم
ْ ُ ُ َ ْذ َ
ثياب خلء ،قيل من هم اي رسول ؟ قال :قوو ليسوا أنبيا وال دهعا  ،ولكنهم ـابوا جبـ ل و يَدخلون اْلَنزة
ُْ َُ َ
ون ِفيها بِ ََ ْ ِري ِحسا ٍ نسلل أن اعلنا منهم بءمحته.
يرزق
 49ـ يف كتاب معاين األخبـار وـعثنا أمحـع بـن د بـن عيسـى عـن د بـن أيب عمـو عـن بعـم أ ـاابه عـن أيب عبـع
أاب اخلطـاب،

قيل له :إن أاب اخلطاب يذكء عنك انك قلغ له :إذا عءفغ احلق فاعمل ما د غ ،قـال :لعـن
َ
يمـولَ :م ْن َع ِمزل
و ما قلغ هكذا ،ولكين قلغ :إذا عءفغ احلق فاعمل ما د غ من خو يمبل منك إن
َ َ َ ُ
ََ
صاْلا ِم ْن َك ٍر أ ْو أنْىث َو ُه َو ُم ْث ِم ٌن فلنُ ْح ِييَ ذن ُُ َحياة َطيربَة .
ِ
 51ـ يف موـبال الشـءيعة قـال الوـادا  :املفـو امـءه إىل يف راوـة األبـع ،والعـيش الـعاعم الءألـع ( )3واملفـو
 :رضيغ مبا قسم ح ،وفوضـغ أمـءي إىل
وما هو الفاين عن كل مهة دون تعاىل ،كما قال أمو امل من علي
َ ُ َ ر ُ َْ
يف املـ من مـن آل فءعـون :وأفوض أم ِري إىل
خالمي كما أوسن فيما ملى كذلك حيسن فيما بمي ،قـال

ذ َ َ ٌ ْ
ََ ُ ُ َ ر
ئات
ا ِ
هلل ِإن اهلل ب ِرري بِال ِعبا ِد فوقاه اهلل سي ِ

__________________

( )1اللالال يف األ ل ما رقيق على وجه األر ما يبلغ الكعب فاستعو للنار (عن هامش بعم النسخ)
( )2املءجل ـ ابلكسء ـ :المعر من النااس.
( )3عيشة رألع :واسعة طيبة.
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َ َُ َ َ
ْ َ ْ َ ُ ُ َْ
ما مبروا وحاق بِ ِ
زآَ فِرعزون سزوء العزذا ِ

والتفـويم عسـة أوـءف [و ف وى

] ( )1لكـل وـءف منهـا وكـم

«فمن أتى أبوكامه فمع أتى به «التـا » مـن تءكـه التـعبو يف الـعنيا و «الفـا » مـن فنـا كـل مهـة ألـو تعـاىل و «الـواو»
م ــن وف ــا العه ــع وتو ــعيق الوع ــع و «الي ــا » الي ــلس م ــن نفس ــك واليم ـ م ــن رب ــك و «الل ــاد» م ــن الل ــمو الو ــايف ت
واللءورس اليه ،واملفو ال يوبح إال ساملا من ليا اتفاو وال ميسى إال معافا بعينه.

َ

 51ـ يف ــذيل األوكــاو ابســناده إىل احلســن بــن علــي عــن عبــع امللــك الـزايو عــن رجــل عــن كـءاو عــن أيب عبــع
ََُر ُ َْ
هلل وفوضـغ أمـءي إىل » قـال
زري إىل ا ِ
 :قال :اربا ألربا إىل قوله :واالخـءى للمكـء والسـو وأفوض أم ِ
ْ َْ َ ُ ُ ْ
َ َُ َ َ
ََ ُ ُ َ ر
وء ال َعذا ِ .
آَ فِرعون س
 :فوقاه اهلل سي ِ
ئات ما مبروا وحاق بِ ِ
يف قــول :
 52ـ يف إلاســن الربقــي عنــه عــن أبيــه عــن علــي بــن النعمــان عــن أيــوب بــن احلــء عــن أيب عبــع
َ

َ ُ ُ َ ر
ئات ما َمب ُروا قال :اما لمع سطوا عليه وقتلوه ولكن أتعرون ما وقاه ،وقاه أن يفتنوه يف دينه.
فوقاه اهلل سي ِ
يف أ ول الكايف د بن حي عن أمحع بن د عن علي بن النعمان وذكء إىل آخء ما نملناه عن الربقي سوا .
قال عجبـغ ملـن يفـز مـن اربـا كيـة ال يفـز إىل
 53ـ يف كتاب اخلوال عن الوادا جعفء بن د الوادا
َُ

َ

ْ

اربا إىل قوله :وعجبغ ملن مكء به كية ال يفز إىل قولـهَ :وأف رو ُض أ ْمري إىل اهلل إ ذن َ
اهلل بَ ِر ٌري بِال ِعبا ِد فـان سعـغ
ِ ِ
ِ
َ
ََ ُ ُ َ ر
ئات ما َمب ُروا .
تعاىل يمول بعمبها :فوقاه اهلل سي ِ
َ
ََ ُ ُ َ ر
ئات ما َمب ُروا يع م من آل فءعون
 54ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقوله :فوقاه اهلل سي ِ
أن يفتنوه عن دينه.
و لمع قطعوه اراب اراب ولكن وقاه
فمال أبو عبع

 55ـ يف كتاب االوتجاج للطربسي
__________________

وعيا

عن أيب عبع

( )1ما ب الع مت ألو موجود يف املوعر.
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طويل يذكء فيه وزقيل

وان قوو فءعون ودـوا بـه ( )1إىل فءعـون وقـالوا :إن وزقيـل يـععو إىل خمالفتـك ويعـ أعـعاعك

على ملادتك ،فمال ام فءعون :ابن عمى وخليفذ على ملكي ووح عهعي إن فعل ما قلتم فمـع اسـتاق العـذاب علـى
كفــءه نعمــذ ،فــان كنــتم عليــه كــاذب فمــع اســتاممتم أدــع العمــاب وي ــاركم الــعخول يف مســا ته ،فجــا حبزقيــل وجــا هبــم
فكادــفوه وقــالوا :أنــغ جتاــع بءبوبيــة فءعــون امللــك وتكفــء نعمــاه؟ فمــال وزقيــل :ايهــا امللــك هــل جءبــغ علـي كــذاب قــط؟
قــال :ال ،قــال :فســلهم مــن رهبــم؟ قــالوا :فءعــون ،قــال :ومــن خــالمكم؟ قــالوا :فءعــون قــال :مــن رازقكــم الكافــل ملعايشــكم
والعافا عنكم مكارهكم؟ قالوا :فءعون هذا قال وزقيل :ايها امللك فادهعك وكل من ولءك أن رهبـم هـو ريب ،وخـالمهم
هــو خــالمي ورازقهــم هــو رازقــي وموــلح معايشــهم هــو موــلح معايشــي ال رب ح وال خــالق وال رازا ألــو رهبــم وخــالمهم
ورازقهــم وادــهعك ومــن ولــءك أن كــل رب وخــالق ورازا ســوى رهبــم وخــالمهم ورازقهــم فــاا منــه بــءى مــن ربوبيتــه وكــافء
إبايتــه ،يمــول وزقيــل هــذا وهــو يعـ أن رهبــم هــو ريب ،ومل يمــل أن الــذي قــالوا هبــم انــه رهبــم هــو ريب وخفــي هــذا املعـ
علــى فءعــون ومــن ولــءه ،وتومه ـوا انــه يمــول فءعــون ريب وخــالمي ورازقــي ،فمــال اــم فءعــون :اي رجــال الســو واي ط ـ ب
الفســاد يف ملكــي ومءيــعي الفتنــة بيــين وب ـ ابــن عمــى وهــو علــعي ،أن ــتم املســتامون لعــذايب الرادتكــم فســاد أم ــءي،
وإه ك ابن عمى والفغ يف علعي ( )2ث أمء ابألو د فجعل يف ساا كل واوع مـنهم وتـعا ويف علـعه وتـعا ويف ـعره
ََ ُ ُ َ ر
ئات مززا
وتـعا وامــء أ ـااب أمشــاا احلعيـع فشــموا هبـا حلــومهم مـن أبــعاهنم ،فـذلك مــا قـال تعــاىل :فوقززاه اهلل سززي ِ
َ
َمب ُروا وكان سبل ه كهم لـما ودوا بـه إىل فءعـون ليهلكـوه ووـاا آبل فءعـون سـو العـذاب وهـم الـذين ودـوا حبزقيـل
إليه لـما أوتع فيهم األو د ،ومشط عن أبعاهنم حلومها ابالمشاا.
 56ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقال رجل أليب عبع
ُ
 :ما يمول
غ ُد ًّوا َو َع ِش ًّيا فمال أبو عبع
__________________

 :مـا تمـول يف قـول

( )1ودي بف ن إىل السلطان :من عليه وسعى به.
( )2فغ يف علعه :كسء قوته وفءا عنه أعوانه.
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َ َ
ذ ُ ُْ
ار يع َر ُضون َعليْهزا
 :اه

الناس؟ فمال :يمولون اهنـا يف ار اخللـع وهـم ال يعـذبون فيمـا بـ ذلـك ،فمـال

 :فهـم مـن السـععا فميـل لـه :جعلـغ

َََْ َُ ُ ذ َُ َْ ُ َ
َ ََ ذ
اعة أد ِخلوا آَ فِ ْر َع ْون أشزد
فعاك فكية هذا؟ فمال :امنا هذا يف العنيا ،فاما يف ار اخللـع فهـو قولـه :ويوآ تقوآ الس
ْ
ال َعذا ِ .

 57ـ وـعثين أيب عـن ابــن أيب عمـو عـن هشــاو عـن أيب عبـع

قـال :قــال رسـول

 :ل ـما أســءي يب إىل

الســما رأيــغ قومــا يءيــع أوــعهم أن يمــوو فـ يمــعر أن يمــوو مــن عةــم بطنــه ،فملــغ :مــن ه ـ ال اي جربعيــل؟ قــال ه ـ ال
َُ ُ َ ذ َ َُ ُ ذ ََ َذُ ُ ذ ْ ُ َ ْ
ذ َ َْ ُ ُ َ
َ
ر
اَّلي يتخبطُ الشيطان ِمن الم ِس وإذا هم لسبيل آل فءعون يعءضون
اَّلين يأكلون الربا ال يقومون إِال كما يقوآ ِ
ِ
على النار ألعوا وعشيا ،يمولون :ربنا م يموو الساعة؟.
قـال :سـ لته عـن
 58ـ يف الكايف علي بن إبءاهيم عن أبيه عن ابن أيب عمو عن د بن ع مان عـن أيب عبـع
أروال املشءك فمال :يف النار يعذبون يمولون :ربنا ال تمم الساعة وال تنجز لنا وععتنا وال تلاق آخءا أبولنا.
 59ـ عــعس مــن أ ــاابنا عــن ســهل بــن زايد عــن عبــع الءمحــان بــن أيب رـءان عــن م ـ عــن أيب بوــو عــن أيب عبــع
قــال :إن أروال الكفــار يف ار جهــنم يعءضــون عليهــا يمولــون ربنــا ال تمــم لنــا الســاعة ،وال تنجــز لنــا مــا وعــعتنا ،وال
تلاق آخءا أبولنا.
 61ـ د بن حي عن د بن أمحع إبسناد له قال :قال أمو املـ من
الكفار.
 61ـ علي بن إبءاهيم عـن أبيـه عـن النـوفلي عـن السـكوين عـن أيب عبـع

 :دـء ب ـء يف النـار بءهـوو الـذي فيـه أروال
قـال :قـال رسـول

 :دـء مـا

على وجه األر ما بءهوو ،وهو واد حبلء موو يءد عليه هاو الكفار و عاهم.
 62ـ د بـن حيـ عـن أمحـع بـن د عـن د بـن سـنان عـن عمـار بـن مـءوان قـال :وـعثين مـن سـا أاب عبـع
فيمـول
فيـعنو منـه علـي
وجربعيـل وملـك املـوو
وعلـى
يمول :إذا اوتلء الكافء ولءه رسـول
() 1

:
__________________
( )1هاو لا هامة :رأس كل دـي  .ورعـيس المـوو وسـيعهم .والوـعى :الءجـل اللطيـة اجلسـع .قـال الفـيم (ره) يف الـوايف :واملـءاد اباامـة هنـا أروال
الكفار وأبعاهنم امل الية.
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اي رسول

إن هذا كان يبهلنا أهل البيغ فلبهله [ويمول رسول

 :اي جربعيـل إن هـذا كـان يـبهم

ورسـوله

وأهــل بيــغ رس ـوله فلبهلــه] ( )1فيمــول جربعيــل مللــك املــوو :إن هــذا كــان يــبهم ورس ـوله وأهــل بيــغ رس ـوله فلبهلــه
واعنة عليـه ،فيـعنو منـه ملـك املـوو فيمـول :اي عبـع أخـذو فكـاك رهانـك ،أخـذو أمـان بءاعتـك متسـكغ ابلعوـمة
وعذابـه والنـار ،امـا الـذي كنـغ ـذره فمـع
الكربى يف احليوس العنيا ،فيمـول :ال فيمـول أبشـء اي عـعو بسـخط
نــزل بــك ،ث يســل نفســه سـ عنيفــا ،ث يوكــل بءووــه ث مثــلس دــيطان كلهــم يبــزا يف وجهــه ويتــلذى بءووــه ،فــاذا وضــا يف
قربه فتح له ابب من أبواب النار فيعخل عليه من قياها وابها ( )2واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 63ـ د بن حي عن أمحع بن د عن د بـن عيسـى عـن احلسـن بـن علـي عـن ألالـل بـن ع مـان عـن بشـو الـعهان
قــال :اــي امللكــان منكــء ونكــو إىل امليــغ وـ يــعفن إىل أن قــال :وإذا كــان الءجــل كــافءا دخ ـ
عــن أيب عبــع
عليه وأقيم الشيطان ب يعيه عيناه من نحاس ،فيمولـون لـه :مـن ربـك ومـا دينـك ومـا تمـول يف هـذا الءجـل الـذي قـع خـءج
من ب هءانيكم؟ فيمـول :ال أدري ،فخليـا بينـه وبـ الشـيطان ،فيسـلط عليـه يف قـربه تسـعة وتسـع تنينـا ( )3لـو أن تنينـا
واوعا منها نفخ يف األر ما أنبتغ دجءا أبعا ،ويفتح له ابب إىل النار ويءى ممععه فيها.
 64ـ ععس مـن أ ـاابنا عـن سـهل بـن زايد عـن د بـن احلسـن بـن عـون عـن عبـع بـن عبـع الءمحـان عـن عبـع
بن الماسم عن أيب بكء احللـءمي قـال :قلـغ أليب جعفـء أ ـلاك مـن املسـ ولون يف قبـورهم؟ قـال :مـن إلـم االميـان
ومن إلم الكفء ،قال :قلغ :فبمية هذا اخللق؟ قال :يلهى و عنهم وما يعبل هبم قال :قلغ وعما يسـ لون؟ قـال :عـن
احلجة الماعمة ب أ هءكم ،فيمال للم من ،ما تمول يف ف ن بن
__________________
( )1ما ب الع مت امنا هو يف املوعر دون النسخ املوجودس عنعي من الكتاب.
( )2الميح :سطوس احلء وفورانه .واللهل :ادتهال النار إذا خلص من دخان.
( )3التب كسك احلية العةيم ـ.

524

ف ـ ن؟ فيم ــول :ذلــك امــامى فيمــول :من أاو

عينــك ويفــتح لــه ابب مــن اجلنــة ،فمــا ي ـزال يتافــه مــن رووهــا إىل ي ــوو

الميامــة ،ويمــال للكــافء :مــا تمــول يف فـ ن بــن فـ ن؟ قــال :فيمــول :قــع سعــغ بــه ومــا أدري مــا هــو ،قــال :فيمــال لــه :ال
دريغ ( )1قال :ويفتح له ابب من النار ف يزال يتافه من وءها إىل يوو الميامة.
 65ـ د بــن حيـ عــن أمحــع بــن د عــن احلسـ بــن ســعيع عــن إب ـءاهيم بــن أيب الــب د عــن بعــم أ ــاابه عــن أيب
قال :يمال للم من يف قربه :من ربـك؟ إىل أن قـال ويمـال للكـافء مـن ربـك؟ فيمـول :ريب ،فيمـال:
احلسن موسى
 ،فيمــال :مــا دينــك؟ فيمــول :اوسـ و ،فيمــال :مــن ايــن علمــغ ذلــك؟ فيمــو :سعــغ النــاس
مــن نبيــك؟ فيمــول :د
يمولون فملغ ،فيلءابنه مبءزبة ( )2لو اجتما عليها ال م ن االنس واجلن مل يطيموهـا ،قـال :فيـذوب كمـا يـذوب الء ـاة،
ث يعيعان فيه الءول فيوضا قلبه ب لوو من ار ،فيمول :اي رب أخء قياو الساعة.
 66ـ ععس من أ اابنا عـن أمحـع بـن د وسـهل بـن زايد وعلـى بـن إبـءاهيم عـن أبيـه ليعـا عـن ابـن إلبـوب عـن علـي
بــن رائب عــن ض ـءيس الكناســي قــال :قــال أبــو جعفــء  :إن ت تعــاىل ارا يف املشــءا خلمهــا ليســكنها أروال الكفــار
واكلون من زقومها ويشـءبون مـن محيمهـا لـيلهم ،فـاذا طلـا الفجـء هاجـغ إىل واد ابلـيمن يمـال لـه بءهـوو أدـع وـءا مـن
نـوان الــعنيا كــانوا فيــه يت قــون ويتعــارفون ،فــاذا كــان الســما عــادوا إىل النــار ،فهــم كــذلك إىل يــوو الميامــة ،واحلــعيا طويــل
أخذا منه موضا احلاجة.
قــال :إن أوــعكم إذا مــاو عــء عليــه ممعــعه
 67ـ يف جممــا البيــان وعــن افــا عــن ابــن عمــء ،أن رســول
ابلهعاس والعشى ،فان كان من أهل اجلنة فمن اجلنة ،وان كان من أهل النار فمـن النـار يمـال هـذا ممعـعك وـ يبع ـك
يوو الميامة ،أورده البخاري واملسلم يف الوايح.
__________________
( )1قــال اولســي (ره)« :دريــغ» الةــاهء انــه دعــا عليــه وحيتمــل أن يكــون اســتفهاما علــى اونكــار أي علمــغ ومتــغ لــك احلجــة يف الــعنيا ،وامنــا
جاعو لشماوتك ،أو كان ععو العلم لتمووك.
( )2املءزبة :عوية من وعيع.
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 68ـ يف موـبال دـيخ الطاعفـة

خطـل هبـا يـوو الهـعيء وفيهـا يمـول

خطبـة ألمـو املـ من

 :وتمءبـوا إىل

ْ َ
ُ
بتوويعه وطاعة من أمءكم أن تطيعوه َوال ُت ْم ِسبوا بِ ِع َر ِم البوافِ ِر  ،وال خيل بكم الهى فتللوا عـن سـبيل الءدـاد
ََ َُ
ذ ََ ْ
َ
َ
ابتبا أول ك الذين ضلوا وأضلوا ،قال عز من قاعل يف طاعفة ذكءهم ابلـذو يف كتابـه :إِنزا أطعنزا سزادتنا وكَّباءنزا
َ َ َ ُّ َ ذ َ
ذ َ َ ُ ُ ُّ َ ُ ذ َ ْ َ ْ َ ُ ذ ُ ذ َ ُ ْ َ
َ ْ َ َ ُّ َ
َ
َّلين استبَّبوا إِنا كنا لكم تبعزا
ار فيقوَ الضعفاء ل ِ ِ
فأضلونا الس ِبيل إىل قوله وقال تعاىل :و ِإَ يتحاجون ِِف اه ِ
َ
َ
ُ
َ َ ْ َُْ ْ ُ ُْ َ َ ذ َ
ْ َ َ ُ َ َْ ُ
ْ
َ
ذ
فهل أنتم مَنون عنا ن ِريبا ِمن اه ِار من عذاب من دي قالوا لو هدانا اهلل لهديناكم أفتعرون االسـتكبار

ما هو؟ هو تءك الطاعة ملن أمءوا بطاعته ،والرتفا على من نـعبوا إىل متابعتـه ،والمـءآن ينطـق مـن هـذا ك ـو إن تـعبءه متـعبء
زجءه ووعةه.
 69ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم أخربا أمحـع بـن إدريـس عـن أمحـع بـن د عـن عمـء بـن عبـع العزيـز عـن ليـل عـن أيب
ْ
ذ
ذ ََْ ُ ُ ُ َ
ُّ ْ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ
ين َ
اَّل َ
زوآ اْلشزهاد
آمنُوا ِِف اْلَيا ِة افنيا ويوآ يق
تبـارك وتعـاىلِ :إنا هن
ُص ُرسلنا َو ِ

قال :قلغ قـول
عبع
قــال :ذلــك و يف الءجعــة ،امــا علمــغ أن أنبيــا ك ــوس مل ينوــءوا يف الــعنيا وقتل ـوا ،وأعمــة مــن بعــعهم قتل ـوا ومل ينوــءوا،
وذلك يف الءجعة.
قـال :إن تبـارك
 71ـ وـعثين أيب عـن احلسـن بـن إلبـوب عـن علـي بـن رائب عـن ابـن عيينـة عـن أيب عبـع
وتعاىل ليمن على عبعه امل من يوو الميامة فيلمءه أن يعنو منه يع من رمحته فيعنو و يلـا كتفـه عليـه ث يعءفـه مـا أنعـم
بـه عليـه يمــول لـه أمل تـععين يــوو كـذا وكــذا بكـذا وكـذا فلجبــغ دعوتـك؟ أمل تسـ ل يـوو كـذا وكــذا فلعطيتـك مســللتك؟ أمل
تستها يب يوو كذا وكذا وبك ضء كذا وكـذا فكشـفغ ضـءك ورمحـغ ـوتك؟ أمل تسـ ل مـاال فملكتـك؟ أمل تسـتخعمين
فلخعمتك؟ أمل تس ل أن أزوجك ف نة وهي منيعة عنع أهلها فزوجناكهـا؟ قـال :فيمـول العبـع :بلـى اي رب أعطيتـين كلمـا
سللتك ،وكنغ أس لك اجلنة؟ فيمول له :فان واهل لك ما سللتنيه اجلنـة لـك مباوـا أرضـيتك؟ فيمـول املـ من :نعـم اي
رب أرضيتين وقع رضيغ فيمول عبعي ان كنغ ارضى لك أوسن اجلزا فان أفلل جزاعي عنعك أن أسكنتك اجلنة

526

وهو قوله

ْ ُ َْ َ ْ َ ُ
ك ْم .
وِن أست ِعب ل
 :ادع ِ

 :قـال لـه رجـل :جعلـغ فـعاك إن
 71ـ وـعثين أيب عـن د بـن أيب عمـو عـن ليـل عـن أيب عبـع
َْ َ ْ َ ُ
ْ ُ
ْ
زوِن أسززت ِعب لكززم واا نــععو فـ يســتجاب لنــا؟ قــال :ألنكــم ال توفــون ت بعهــعه وان
ادعز ِ
ُ
َْ
َْ ُ
ْ
وف بِعه ِدكم و لو وفيتم ت لو يف لكم.
بِعه ِدي أ ِ

يمــول:

َُْ
يمــول :أوفززوا

ْ ُ َْ َ ْ َ ُ
ْ
وِن أست ِعب لكم .
ادع ِ

 72ـ يف هن الب ألة من اعطى الععا مل حيءو االجابة ،قال
خطــل هبـا يــوو اجلمعـة وفيهــا :وأك ــءوا فيـه التلــء والــععا
 73ـ يف مــن ال حيلــءه الفميـه خطبــة ألمـو املـ من
يستجيل لكل من دعاه ،ويورد النار من عواه ،وكل مستكرب عن عبادته.
ومس لة الءمحة والهفءان ،فان
َ
ذ
ْ
َ
ُ
ُ ْ ذ
َ َ َْ ُ َ
َ َْ َ ُ َ َ
ْ َ ْ
ْ ُ
ون َج َه ذن َم داخر َ
ين .
َّبون ع ْن ِعباد ِت سيدخل
قال
وِن أست ِعب لكم ِإن ِ
اَّلين يستب ِ
 :ادع ِ
ِ ِ

وـعيا طويـل وفيـه قـال السـاعل :السـغ تمـول :يمـول
 74ـ يف كتاب االوتجاج للطربسي عن أيب عبـع
َْ َ ْ َ ُ
ْ ُ
ك ْم وقع نءى امللطء يععوه ف اـاب لـه؟ واملطيـا ( )1يستلـءه علـى عـعوه فـ ينوـءه
وِن أست ِعب ل
تعاىل :ادع ِ
ق ــال :وحي ــك م ــا ي ــععوه أو ــع إال اس ــتجاب ل ــه ،ام ــا الة ــامل ف ــععاؤه م ــءدود إىل أن يت ــوب الي ــه ،وام ــا احمل ــق فان ــه إذا دع ــاه
اســتجاب لــه و ــءف عنــه الــب مــن ويــا ال يعلــم ،أو ادخــء لــه ثـوااب جـزي ليــوو واجتــه اليــه ،وان مل يكــن األمــء الــذي
ســلل العبــع خـوا لــه إن أعطــاه أمســك عنــه ،واملـ من العــارف ابت رمبــا عــز عليــه أن يــععوه فيمــا ال يــعرى أ ـواب ذلــك أو
خطا .
َ
ْ ُ ُ َ
َ
ْ َ ْ َ ُ ْ ذ ذ َ َْ َ ْ ُ َ َ
ْ ُ
َّبون ع ْن ِعباد ِت َسزيَدخلون
وِن أست ِعب لكم ِإن ِ
اَّلين يستب ِ
 98ـ يف ادعيـة الوـايفة السـجادية وقلـغ :ادع ِ
َج َه ذن َم داخر َ
ين فسميغ دعا ك عبادس ،وتءكه استكبارا وتوععو على تءكه دخول جهنم داخءين.
ِ ِ
 76ـ يف قءب االسناد للاموي ابسناده إىل أيب عبع عن أبيه
__________________

( )1ويف املوعر وكذا املنمول عنه يف نسخة الباار «واملةلوو» .مكان «واملطيا».

527

عن النن

قال :ا اعطى

أمذ وفللهم به على سايء األمم ،أعطاهم ث ث خوـال مل يعطهـا إال نـن ،إىل قولـه:
تعــاىل اعطــى أمــذ ذلــك ويــا يمــول:

كــان إذا بعــا نبيــا قــال لــه :إذا أوزنــك أمــء تكءهــه فــادعين اســتجل لــك ،وان
ْ ُ َْ َ ْ َ ُ
ْ
وِن أست ِعب لكم .
ادع ِ
 77ـ يف كتــاب جعفـء بــن د العوريســذ ابسـناده إىل وفــص بـن أليــاث النخعــي قـال سعــغ الوـادا جعفــء بــن د
يمول :إذا أراد أوعكم أن ال يسلل ربه تعـاىل دـي ا إال أعطـاه فلييـلس مـن النـاس كلهـم وال يكـون لـه رجـا إال عنـع
 ،فاذا علم تعاىل ذلك من قلبه مل يسلله دي ا إال أعطاه.
 :جعلـين فـعاك مـا تمـول يف رجلـ
 78ـ يف جمما البيان وقـع روى معاويـة بـن عمـار قـال :قلـغ أليب عبـع
دخ ـ املســجع ليعــا كــان أوــعمها أك ــء ــلوس واتخــء أك ــء دعــا فليهمــا أفلــل؟ قــال :كــل وســن قلــغ :قــع علمــغ
ْ ُ َْ َ ْ َ ُ
ك ْم إىل آخء اتية ،وقال :هـي
وِن أست ِعب ل
تعاىل :ادع ِ

ولكن أيهما أفلل؟ قال :أك ءمها دعا اما تسما قول
العبادس الكربى.
يف هذه اتية قال :هو الععا  ،وأفلل العبادس الععا .
 79ـ وروى زرارس عن أيب جعفء

 :قــال
قــال :قــال رســول
 81ـ يف أ ــول الكــايف ابســناده إىل املعلــى بــن خنــيس عــن أيب عبــع
 :وانه ليععوين يف األمء فاستجيل له مبا هو خو له.
 :من استذل عبعي امل من فمع ابرزين ابحملاربة إىل قوله
قــال :إن
 81ـ علــي بــن إبـءاهيم عــن أبيــه عــن محــاد بــن عيســى عــن وءيــز عــن زرارس عــن أيب ـ جعفــء
َ َ َْ ُ ُ َ
ذ ذ َ َْ َ ْ ُ َ َ
ون َج َه ذن َم داخر َ
ين قال :هو الععا وأفلل العبادس الععا .
َّبون ع ْن ِعباد ِت سيدخل
يمولِ :إن ِ
اَّلين يستب ِ
ِ ِ

 82ـ د بن حي عن أمحع بن د عن د بن إساعيل وابـن إلبـوب ليعـا عـن ونـان بـن سـعيء عـن أبيـه قـال :قلـغ
من أن يسلل ويطلل مـا عنـعه ،ومـا مـن أوـع
أليب جعفء  :أي العبادس أفلل؟ فمال :ما دي أفلل عنع
أبهم إىل
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ن يستكرب عن عبادته وال يس ل ما عنعه.
 83ـ علي بن إبءاهيم عن أبيه عن محاد بن عيسى عن أيب عبع
األمء ،فان الععا هـو العبـادس إن
ْ ُ َْ َ ْ َ ُ
ْ
وِن أست ِعب لكم .
وقال :ادع ِ

قال :سعته يمـول :اد وال تمـل قـع فـءم مـن

ذ ذ َ َْ َ ْ ُ َ
َ َ َْ ُ ُ َ َ َ ذ
ون َع ْ
زن َم داخزر َ
ين
ه
ج
ون
ل
خ
د
زي
س
ت
بزاد
ع
ن
اَّلين يستب َِّب
يمـول :إِن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

 84ـ عــعس مــن أ ــاابنا عــن أمحــع بــن د بــن عيســى عــن احلسـ بــن ســعيع عــن النلــء ابــن ســويع عــن الماســم بــن
ذ
 :إِن
 :الـععا هـو العبـادس الـذ قـال
سليمان عن عبيع بن زرارس عن أبيه عـن رجـل قـال :قـال أبـو عبـع
ذ َ َْ َ ْ ُ َ
َ َ َْ ُ ُ َ َ َ ذ
ون َع ْ
زن َم داخزر َ
وال تمـل أن قـع فـءم منـه قـال زرارس :امنـا
ين اد
ه
ج
ون
ل
خ
د
زي
س
ت
باد
ع
ن
اَّلين يستب َِّب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يع ال مينعك إميانك ابلملا والمعر ان تبالغ ابلععا وجتتهع فيه ـ أو كما قال ـ.

قــال :آيتــان يف كتــاب
 85ـ علــي بــن إب ـءاهيم عــن أبيــه عــن ع مــان بــن عيســى عمــن وعثــه عــن أيب عبــع
ْ ُ َْ َ ْ َ ُ
ك ْ
زم فنـععوه وال نـءى اجابـة؟
وِن أسزت ِعب ل
أطلبهما ف أجعمها؟ قال :وما مهـا؟ قلـغ :قـول
 :ادع ِ
اخلــة وعــعه؟ قلــغ :ال ،قــال :فمــم ذلــك؟ قلــغ :ال أدري ،قــال :لكــين أخــربك مــن أطــا
قــال افــرتى
فيما امءه ث دعاه من جهة الععا أجابه ،قلغ :وما جهة الععا ؟ قـال :تبـع فتامـع وتـذكء نعمـه عنـعك ،ث تشـكءه
ث تذكء ذنوبك فتمء هبا ث تستعيذ منها ،فهذا جهة الععا واحلعيا طويـل أخـذا منـه موضـا
ث تولى على النن
احلاجة.
 86ـ د بن حي عن أمحع بن د بن عيسى عن ابن فلال عن ابن بكو عن د بـن مسـلم قـال :قـال أبـو عبـع
فمجـعه قلـغ :كيـة أجمـعه؟ قـال:
ان املعوـة قبـل املسـ لة ،فـاذا دعـوو
 :إن يف كتاب أمـو املـ من
تمول :اي من هو أقءب إح مـن وبـل الوريـع اي فعـاال ملـا يءيـع اي مـن حيـول بـ املـء وقلبـه اي مـن هـو ابملنةـء األعلـى اي مـن
ليس كم له دي .
 87ـ احلس بن د عن معلى بن د عن احلسن بن علي عن محاد بن ع مان عن احلـارث بـن املهـوس قـال :قـال أبـو
 :إذا أردو ان تععو فمجع
عبع
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 ،ث سل تعط.

وامحعه وسباه وهلله وأثن عليه ،و ل على د وآله

 :إذا
 88ـ أبو علي األدـعءي عـن د بـن عبـع اجلبـار عـن ـفوان عـن عـيص بـن الماسـم قـال :قـال أبـو عبـع
طلل أوعكم احلاجة فلي ن علـى ربـه وليمعوـه ،فـان الءجـل إذا طلـل احلاجـة مـن السـلطان هيـل لـه مـن الكـ و أوسـن مـا
يمـعر عليــه ،فــاذا طلبـتم احلاجــة فمجــعوا العزيـز اجلبــار وامــعووه واثنـوا عليـه ،تمــول« :اي أجــود مـن اعطــى واي خــو مــن
س ل اي اروم من اسرتوم اي أوع اي مع اي من مل يلع ومل يولع ومل يكن لـه كفـوا أوـع اي مـن مل يتخـذ ـاوبة وال ولـعا اي
من يفعل ما يشا وحيكم ما يءيع ويملى ما أول ،اي مـن حيـول بـ املـء وقلبـه ،اي مـن هـو ابملنةـء األعلـى ،اي مـن لـيس
فــان أســا ك ـوس ،و ــلى علــى د وآلـه وقــل :أللهــم أوســا
كم لـه دــي  ،اي سيــا اي بوـو ،وأك ــء مــن أسـا
علــى مــن رزقــك احل ـ ل مــا أكــة بــه وجهــي وأؤدي بــه عــن أمــانذ وأ ــل بــه رمحــي ،ويكــون عــوا ح يف احل ـ والعمــءس»
 :عجــل العبــع ربــه ،وجــا آخــء
 :فمــال رســول
وقــال :إن رج ـ دخــل املســجع فوــلى ركعت ـ ث ســلل
 :سل تعط.
فمال رسول
و لى على النن
فولى ركعت ث اث على
قـال :مـن سـءه ان
 89ـ ععس مـن أ ـاابنا عـن سـهل بـن زايد عـن علـي بـن أسـباا عمـن ذكـءه عـن أيب عبـع
تستجاب دعوته فليطل مكسبه.
 :إن
 9ـ علـي بــن إبـءاهيم عــن أبيــه عــن عبــع بــن املهــوس عــن ألــو واوــع مــن أ ــاابنا قــال :قــال أبــو عبــع
يف األمــء ينوبــه ( )1فمــال للملــك املوكــل :اقــم لعبــعي واجتــه وال تعجلهــا فــان ادــتهى ان
العبــع الــوح ت يــععو
يف األمء ينوبـه فيمـال للملـك املوكـل :اقـم واجتـه وعجلهـا فـان
اسا نعا ه و وته ،وان العبع الععو ت ليععو
اكءه ان اسا نعا ه و وته ،قال :فيمول الناس :ما اعطى هذا إال لكءامته ،وال منا هذا إال اوانه.
__________________
( )1ابه األمء وانتابه :أ ابه .ويف بعم النسخ «ينويه» ابليا يف املوضع .
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 91ـ د بــن حيـ عــن أمحــع بــن د بــن عيســى عــن ابــن إلبــوب عــن هشــاو بــن ســامل عــن أيب بوــو عــن أيب عبــع
م ــا مل يس ــتعجل فيم ــنط وي ــرتك ال ــععا  ،قل ــغ ل ــه :كي ــة
ق ــال :ال يـ ـزال املـ ـ من خب ــو ورج ــا  ،رمح ــة م ــن
يستعجل؟ قال :يمول قع دعوو منذ كذا وكذا وما ارى االجابة.
قـال:
 92ـ احلس بن د عن أمحع بن إسااا عن سععان بن مسلم عن إسااا ابن عمـار عـن أيب عبـع
 :أخــءوا اجابتــه دــوقا إىل ـوته ودعاعــه ،فــاذا كـان يــوو الميامــة قــال
يف واجتــه فيمـول
إن املـ من ليــععو
 :عبعي! دعوتين فلخءو إجابتك وثوابك كذا وكـذا ،دعـوتين يف كـذا وكـذا فـلخءو إجابتـك وثوابـك كـذا وكـذا،
قال :فيتم امل من انه مل يستجل له دعوس يف العنيا ا يءى من وسن ال واب.
قــال :ال يــزال الــععا
 93ـ علــي بــن إب ـءاهيم عــن أبيــه عــن ابــن أيب عمــو عــن هشــاو بــن ســامل عــن أيب عبــع
إلجواب و يولي على إلمع وآل إلمع (.)1
واجـة
 :مـن كانـغ لـه إىل
 94ـ علي بن د عن ابن لهور عن أبيه عـن رجالـه قـال :قـال أبـو عبـع
أك ــءو مــن ان يمبــل
فليبــعأ ابلو ــلوس علــى د وآلــه ث يس ـ ل واجتــه ،ث خيــتم ابلو ــلوس علــى د وآل د ،فــان
الطءف ويع الوسط ،إذا كانغ ( )2الولوس على إلمع وآل إلمع ال جل عنه.
 95ـ يف الكايف احلسـ بـن د عـن معلـى بـن د عـن الودـا عـن أابن بـن ع مـان عـن احلسـن بـن احلـارث بـن املهـوس
يمول :إن فلل الععا بعع الفءيلة على الععا بعع النافلة كفلل الفءيلة على النافلـة ،قـال:
انه سا أاب عبع
ذ ذ َ َْ َ ْ ُ َ
َّبون
ث قال :ادعه وال تمل قع فءم من األمء ،فان الععا هو العبادس إن
يمولِ :إن ِ
اَّلين يستب ِ
__________________

( )1وللماــعث الكادــاين (ره) بيــان لطيــة يف معـ الو ـ س علــى النــن
لطوله فءاجا ج  2فاة  226من كتاب الوايف.
( )2ويف بعلي النسخ «إذ» مكان «إذا».
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تعــاىل ومــن م عكتــه

النــاس وكيفيتــه وال يســعنا إي ـءاده

ْ
َ َ َْ ُ ُ َ
َ
َْ َ ْ َ ُ
اد ُ
ون َج َه ذن َم داخر َ
ك ْم وقـال :إذا أردو ان تـععو فمجـعه وامحـعه
وِن أست ِعب ل
ع
:
ـال
ق
و
ين
ع ْن ِعباد ِت سيدخل
ِ
ِ
ِ

 ،ث سل تعط.
وسباه وهلله وأثن عليه و ل على النن
وـعيا طويـل وفيـه قـال الءضـا  :اي
ما سليمان املـءوزي
 96ـ يف عيون األخبار يف ابب جملس الءضا
جاهــل فــاذا علــم الشــي فمــع اراده قــال ســليمان :أجــل ،قــال :فــاذا مل يــءده مل يعلمــه ،قــال ســليمان :أجــل ،قــال :مــن ايــن

ْ َ ْ ََذ ذ
قلغ ذاك وما العليل على ان إرادته علمه؟ وقع يعلم ما ال يءيعه أبعا وذلك قوله تعاىلَ :ولَ ْ
زاَّلي
زِئ ِشزئنا هَزذه بِ ِ
ِ
َْ َ ْ َْ َ
أوحينا إِْلك فهو يعلم كية يذهل به وال يذهل به أبعا؟ قال سليمان :ألنه قع فـءم مـن األمـء فلـيس يزيـع فيـه دـي ا،
َْ َ ْ َ ُ
ْ ُ
ْ
زوِن أسزت ِعب لكزم ؟ قـال سـليمان :امنـا عـ بـذلك انـه قـادر
قال الءضا
 :هـذا قـول اليهـود فكيـة قـال :ادع ِ
ْ
ْ
ْ
َ
َ ُ
 :ي ْم ُ
شزاء َو ُيثب ُ
حزوا ُ
اهلل مزا ي َ ُ
يد ِف اْلَلق ما ي َ ُ
زت
شاء وقـال
عليه ،قال :أفيعع ما ال يفي به فكية قـال :ي َِّ ِ
ِ
ِ
ُ ْ
َو ِعنْ َد ُه أ ُّآ ال ِبتا ِ وقع فءم من األمء؟ فلم حيء جوااب (.)1

قـال :كنـغ عنـعه وعنـعه جفنـة مـن رطـل ،فجـا
 97ـ يف كتاب اخلوال عن الوليع بن بيح عن أيب عبـع
ساعل فلعطاه ،ث جـا سـاعل فلعطـاه ث جـا سـاعل آخـء فمـال :وسـا عليـك ،ث قـال :إن رجـ لـو كـان لـه مـال يبلـغ

ث ثـ أو أربعـ ألفــا ث دــا ان ال يبمـى منــه دــي إال قســمه يف وـق فعــل ،فيبمــى ال مــال لـه ،فيكــون مــن ال ثــة الــذين
يـءد دعــاؤهم علـيهم قــال :قلـغ :جعلــغ فـعاك مــن هـم؟ قــال :مـن رزقــه مـاال فلنفمــه يف وجوهـه ث قــال :اي رب ارزقــين.
ورجــل دعــا علــى امءأتــه وهــو ــامل اــا ،فيمــال لــه :امل اجعــل أمءهــا بيــعك ورجــل جلــس يف بيتــه وتــءك الطلــل يمــول :اي رب
 :امل اجعل لك السبيل إىل الطلل للءزا.
ارزقين فيمول
قــال :اي معاويـة مــن اعطـى ث ثــة مل حيـءو ث ثــة ،مـن اعطــى الــععا
 98ـ عـن معاويــة بــن عمـار عــن أيب عبـع
يمــول يف كتابــه:
اعطــى االجابــة ،ومــن اعطــى الشــكء اعطــى ال ـزايدس ،ومــن اعطــى التوكــل اعطــى الكفايــة ،فــان
َ
َ ْ َََذْ ََ
َ
ْ
ْ َ ْ َ ُ
َ ْ َ َ ُْْ ََ َذ ُ
ُ
اد ُ
كْ
ك ْم .
وِن أست ِعب ل
ع
:
ويمول
م
هلل ف ُه َو َح ْسبُُ ويمول :ل ِِئ شبرتم ْل ِزيدن
َومن يتوُك لَع ا ِ
ِ
__________________

( )1أي سكغ ومل يتكلم.
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 99ـ عـن علـي بـن أيب طالـل

عـن رسـول

أنـه قـال يف و ـيته لـه :اي علـي أربعـة ال تـءد اـم دعـوس :امـاو
 :وعــز وجـ ح ألنتوــءن لــك ولــو بعــع

عــادل ،ووالــع لولــعه ،والءجــل يــععو ألخيــه بةهــء الهيــل ،واملةلــوو ،يمــول
و .
قال :إن تبارك وتعاىل أخفي أربعة يف أربعة :أخفي اجابته يف دعوتـه فـ تستوـهءن
 111ـ عن أمو امل من
دي ا من دعاعه ،فءمبا وافق إجابته وأنغ ال تعلم.
 :عسـة ال يسـتجاب اـم ،رجـل جعـل بيـعه طـ ا امءأتـه
قال :قـال رسـول
 111ـ عن أيب عبع
فهي ت ذيـه وعنـعه مـا يعطيهـا ومل خيـل سـبيلها ،ورجـل ابـق لوكـه ثـ ث مـءاو ومل يبعـه ،ورجـل مـء حبـاعط مايـل وهـو يمبـل
إليــه وال يســء املشــي وـ ســمط عليــه ،ورجــل أقــء رج ـ مــا ال فلهــم يشــهع عليــه ،ورجــل جلــس يف بيتــه وقــال :أللهــم
ارزقين ومل يطلل.
أنــه قــال :اي نــوف إايك ان تكــون عشــارا أو دــاعءا أو
 112ـ عــن نــوف عــن أمــو املـ من علــي بــن أيب طالــل
دءطيا أو عءيفا ( )1أو اول عءطبة وهي الطنبور ،أو اول كوبة وهو الطبل ،فـان نـن
خءج ذاو ليلة فنةء إىل السما فمال :اهنا الساعة الذ ال تءد فيها دعوس إال دعوس عءيـة أو دعـوس دـاعء أو دعـوس عادـء
أو دءطي أو اول عءطبة أو اول كوبة.
قـال :مـن قـء مـلس آيـة مـن
 113ـ يف كتاب ثـواب األعمـال ابسـناده إىل علـي بـن أسـباا يءفعـه إىل أمـو املـ من
المءآن من أي المءآن دا ث قال :اي سبا مءاو فلو دعا على الوخءس لملعها ان دا .
قــال :قــال قــوو للوــادا

 114ـ يف كتــاب التوويــع ابســناده إىل موســى بــن جعفــء
لنا؟ قال :ألنكم تععون من ال تعءفونه.
 115ـ يف كتــاب كمــال الــعين ومتــاو النعمــة ابســناده إىل احلسـ بــن علــي بــن أيب محــزس ال مــاح عــن أبيــه عــن الوــادا
جعفء بن د عن أبيه عن آابعه
__________________

 :نــععوه فـ يســتجاب

قال :قال

( )1العءية :الميم أبمء الموو الذي عءف بذلك ودهء وقيل :النميل وهـو دون الـءعيس وقيـل :العءيـة يكـون علـى نمـو واملنكـل يكـون علـى عسـة
عءفا ونحوها ،ث األمو فوا ه ال .
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رسول

 :وـعثين جربعيـل عـن رب العـزس

أنـه قـال مـن علـم انـه ال إلـه إال اا ووـعي وانـك د عبـعي ورسـوح،

وان علــي بــن أيب طالــل خليفــذ واالعمــة مــن ولــعه وججــي ادخلــه اجلنــة بــءمحذ ،واريــه مــن النــار بعفــوي ،وأوجبــغ لــه
كءامذ ،وأمتمغ عليه نعمذ ،وجعلته من خا ذ وخالوذ ،ان ادان لبيتـه وان سـلل أعطيتـه ،وان سـكغ ابتععتـه ،وان
أسا رمحته ،وان فء م دعوته ،وان رجا إىل قبلته ،وان قء اب فتاته ،ومن مل يشـهع أن ال إلـه إال اا ووـعي أو دـهع
بــذلك ومل يشــهع ان دا عبــعي ورســوح ،أو دــهع بــذلك ومل يشــهع ان علــي بــن أيب طالــل خليفــذ ،أو دــهع بــذلك ومل
يشــهع ان االعمــة مــن ولــعه وججــي ،فمــع جاــع نعمــذ و ــهء عةمــذ وكفــء آباي وكتــن ان قوــعين وجبتــه وان ســلل
وءمته ،وان ادان مل اسا نعاعه وان دعاين مل استجل دعا ه ،وان رجاين خيبته ،وذلك جزاؤه مـ ومـا اا بةـ و للعبيـع،
واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 116ـ يف كتــاب معــاين األخبــار ابســناده إىل أيب خالــع الكــابلي قــال :سعــغ زيــن العابــعين علــي بــن احلسـ
يمول :الذنوب الذ تءد الععا سو النية وخبا السءيءس والنفاا ما االخوان ،وتءك التوعيق ابوجابة ،وأتخـو الوـلواو
ابلــرب والوــعقة ،واس ــتعمال البــذا ( )1والفاــش يف الم ــول،
املفءوضــاو و ـ تــذهل أوقا ــا ،وتــءك التمــءب إىل
واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 117ـ يف تفســو علــي بــن إب ـءاهيم وــعثين أيب عــن الماســم بــن د بــن ســليمان ابــن داود رفعــه قــال :قــال علــي بــن
ْ
ا
اْل َ ْم ُد ذّلِل َر ر الْعالَم َ
ني  ،فـان يمـولُ :ه َو الْ َ ُّ
زْح ال هلإ إال
 :إذا قال أوعكم ال إله إال فليمل:
احلس
ِ
ِ ِ
َ َُ ر َ ْ
ُ َ َ ْ ُ ُ ُْ
اْل َ ْم ُد ذّلِل َر ر الْعالَم َ
ني .
وه ُم ِل ِرني ه افين
هو فادع
ِ
ِ ِ
ُ

ُ

قال عز من قاعل :ث ذم ِ َِلبونُوا ُشيُوخا .
 118ـ يف كتاب اخلوال عن أيب عبع
ف يءى إال مساوي ،فيطول ذلك عليه فيمول :

قال :ي تى ابلشيخ يوو الميامة فيعفا إليـه كتابـه ـاهءه ـا يلـي النـاس

__________________
( )1بذا :سفه وأفاش يف منطمه.
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اي رب أأتمــءين إىل النــار؟ فيمــول اجلبــار

 :اي دــيخ ان اســتا أن أعــذبك وقــع كنــغ توــلى ح يف دار الــعنيا ،اذهب ـوا

بعبعي إىل اجلنة.
 119ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ويف رواية أيب اجلـارود عـن أيب جعفـء
َ َ ُ ُّ ُ ْ
ََْ ْ
ُُ َ
َ
زرين فمـع سـاهم كـافءين مشـءك أبن كـذبوا ابلكتـاب ،وقـع
أرسلنا بِ ُِ رسلنا إىل قولـه كذلِك ي ِضزل اهلل الاكفِ ِ

ذ َ َ ذُ ْ
بتا ِ َوبِمزا
يف قولـه:
ِ
اَّلين كذبوا بِال ِ

رسله ابلكتاب وبتلويله ،فمن كذب ابلكتاب أو كذب مبا أرسل بـه رسـله مـن أتويـل الكتـاب فهـو مشـءك

أرسل
كافء.
قـال :كنـغ خلـة
 111ـ يف بواعء العرجاو علي بن عباس بن عامء بن أابن عن بشو النبال عن أيب جعفـء
أيب وهو على بهلة فنفءو بهلته فاذا ديخ يف عنمه سلسلة ورجـل يتبعـه ،فمـال :اي علـي بـن احلسـ اسـمين ،فمـال الءجـل:
ال تسمه ال سماه وكان الشيخ و وى ه.
 111ـ احلجال عـن احلسـن بـن احلسـ عـن ابـن سـنان عـن عبـع امللـك الممـى عـن إدريـس أخيـه قـال :سعـغ أاب عبـع
يمــول :بينــا اا وأيب متوجهــان إىل مكــة وأيب قــع تمــعمين يف موضــا يمــال لــه ضــجنان ،إذا جــا رجــل يف عنمــه
سلســلة اءهــا فمــال لــه :اســمين اســمين ،قــال :فوــال يب أيب :ال تســمه ال ســماه  ،ورجــل يتبعــه و ـ جــذب سلســلته
وطءوه يف أسفل درك من النار.
 112ـ أمحع بـن د عـن احلسـ بـن سـعيع عـن إبـءاهيم بـن أيب الـب د عـن علـي بـن املهـوس قـال :نـزل أبـو جعفـء
ضجنان فمال ث ث مءاو :ال ألفء لك ث قال أل اابه :أتعرون مل قلغ ما قلـغ؟ فمـالوا :مل قلـغ جعلنـا فـعاك؟
قال :مء و وى ه اء سلسلة قع ادىل لسانه يسللين ان استهفء له ،وانه يمال :ان هذا واد من اودية جهنم.
علي ابن رائب عن ضءيس الكناسـي عـن أيب
 113ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وعثين أيب عن احلسن بن إلبوب عن ٍّ
مـن املسـلم املـذنب الـذين ميوتـون
قال :قلغ له :جعلغ فـعاك مـا وـال املووـعين املمـءين ابلنبـوس د
جعفء
وليس ام اماو وال يعءفون واليتكم؟ فمال :اما ه ال فإهنم يف وفءهم ال خيءجون
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منها ،فمن كان له عمل احل ومل يةهء منه ععاوس فانه خيع له خعا إىل اجلنة الـذ خلمهـا

ابملهـءب فيـعخل عليـه الـءول

يف وفءته إىل يوو الميامة ،و يلمى وحياسبه حبسناته [وسي اته] فاما إىل اجلنـة وامـا إىل النـار ،فهـ ال املوقـون ( )1ألمـء
قـال :وكـذلك يفعــل ابملستلـعف والبلــه واألطفـال وأوالد املســلم الـذين مل يبلهـوا احللـم وامــا النوـاب مــن أهـل المبلــة
فــإهنم خيــع اــم خــعا إىل النــار ،الــذ خلمهــا يف املشــءا ،فيــعخل علــيهم اللهــل والشــءر والــعخان وفــورس احلمــيم إىل يــوو

ذ ُ ْ َ ُ َ ُ ذ َ َُ ْ َْ
ُ ُْ ْ ُْ ُ َ ْ ُ
َ
هلل أي ايـن
ون ا ِ
ْشكون ِمن د ِ
ار يسعرون ثم ِقيل لهم أين ما كنتم ت ِ
الميمة ،ث بعع ذلك مووهم إىل اجلاـيم ِِف اه ِ
َ
َ
ْ ْ ذ َ ْ َ
زد اهلل َحز ٌّ
زق فإِ ذمززا
زَّب إِن وعز
إمـامكم الـذين اختــذمتوه دون االمـاو الــذي جعلـه للنــاس إمامـا ث قــال لنبيـه
ِ
 :فاصز ِ
ُ َذ َ َ ْ َ ذ
َْ َََ ذَذ َ َ َْ ُْ َ ُ َ
اَّلي نَ ِع ُد ُه ْم يع من العذاب أو نتوفينك فإِْلنا يرجعون .
ن ِرينك دعض ِ

 114ـ يف الكــايف عــعس مــن أ ــاابنا عــن أمحــع بــن د وســهل بــن زايد وعلــى ابــن إب ـءاهيم عــن أبيــه ليعــا عــن ابــن

إن ت ارا يف املشــءا إىل أن قــال  :فامــا النوــاب مــن أهــل
إلبــوب عــن علــي بــن رائب قــالوا :قــال أبــو جعفــء
المبلة فإهنم خيع ام خع إىل النار الذ خلمها يف املشءا فيعخل عليهم منها اللهل والشءر والعخان وفورس احلمـيم إىل يـوو
ذ ُ ْ َ ُ َ ُ ذ َ َُ ْ َْ
ُْ ُْ ُْ ُ َ ْ ُ
الميامة .ث مووهم إىل اجلايمُ ،ث ذ
َ
هلل أي ايـن
ا
ون
د
زن
م
ون
زك
ْش
ت
م
زت
ن
ك
مزا
زن
ي
ار يسعرون ثم ِقيل لهم أ
اه
ِف
م
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
إمامكم الذي اختذمتوه دون االماو الذي جعله للناس إماما ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
قـال :الفـءل واملـءل واخلـي ( )2كـل ذلـك
 115ـ يف تفسو علـي بـن إبـءاهيم ويف روايـة أيب اجلـارود عـن أيب جعفـء
يف الشءك والعمل يف األر ابملعوية.
 :ودــعل الطمــا اربــا :الفــءل واملــءل
 116ـ يف كتــاب اخلوــال عــن األ ــبغ بــن نباتــه قــال :قــال أمــو امل ـ من
واللجاجــة والتكــرب والفــءل مكــءوه عنــع
الكايف م له.
__________________

تعــاىل واملــءل خــي  ،واحلــعيا طويــل أخــذا منــه موضــا احلاجــة .ويف أ ــول

( )1كذا يف األ ل والةاهء انه مواة «املءجون» ويف نسخة «املوقوفون ألمء » ويوافمه املوعر.
( )2مءل الءجل :ادتع فءوه ونشاطه و جاوز المعر وتبخرت واختال .واخلي  :العجل والكرب.

536

ََ ْ َ ْ
َ َْ
َ َ
َ َ ْ
َ َ ْ
َ ْ
 117ـ يف جممـا البيـانَ :ولقد أ ْر َسلنا ُر ُسل ِم ْن قبْ ِلك ِمن ُه ْم َم ْن ق َررنا َعليْك َو ِمن ُه ْم َم ْن ل ْم نق ُر ْص َعليْزك

أنــه قــال :بعــا نبيــا اســود مل يمــص علينــا قوــته ،واختلــة االخبــار يف عــعد األنبيــا  ،فــءوى يف
وروى عــن علـ ٍّـي
بعلها ان ععدهم ملس الة واربعة وعشءون ألفا ،ويف بعلها ان عـعدهم مثانيـة آالف نـن ،أربعـة آالف مـن بـ إسـءاعيل،
واربعة آالف من ألوهم.
ْ

َ
اكن ِِف ال َم ِدينَز ِة رجـل بطـال يلـاك النـاس،
قـال:
 118ـ يف أماح الوعوا ابسناده إىل أيب عبع
وخلفـه موليـان لـه فجـا الءجـل
ـ قـال :فمـء
فمـال :قـع أعيـاين هـذا الءجـل ان أضـاكه ـ يعـ علـي بـن احلسـ
فاتبعوه وأخـذوا الـءدا منـه ،فجـاؤا بـه فطءوـوه عليـه ،فمـال
و انتز ردا ه من رقبته ،ث ملى فلم يلتفغ إليه علي
ام :من هذا؟ فمالوا :هذا رجل بطال يلاك أهل املعينة ،فمال :قولوا له ان ت يوما خيسء فيه املبطلون.

مـن العلـل ابسـناده إىل إبـءاهيم بـن د اامـعاين قـال :قلـغ
 119ـ يف عيون األخبار يف ابب ما جـا عـن الءضـا
أليب احلســن الءضــا  :ألي علــة ألــءا تعــاىل فءعــون وقــع آمــن بــه وأقــء بتوويــعه؟ قــال ألنــه آمــن عنــع رؤيــة البــلس
ََ َ ْ
 :فل ذما َرأ ْوا بَأ َسزنا
واالميان عنع رؤية البلس ألو ممبول ،وذلك وكم تعاىل ذكءه يف السـلة واخللـة ،قـال
ُ

ََ

ُ

ََ

َ َ

َ

َ

ْ

َ ْ ْ
زو َآ يَزأ ِت
 :ي

ُ
ُ ْ
َ ْ
َذ
ح َد ُه َوكف ْرنا بما ك ذنا بُ ُم ْْشك َ
يمان ُه ْم ل ذمزا َرأ ْوا بَأ َسزنا وقـال
ني فل ْم يَك ينف ُع ُه ْم ِإ
هلل و
ِِ
ِِ
قالوا آمنا بِا ِ
ِ
َ ُ َ َ
َ ََْ َْ
ُ َْ َ ُ
َْ ُ
ك ْن َآمنَ ْت ِم ْن قبْل أ ْو ك َسبَ ْت ِِف ِإيمانِها َخ ْريا وهكـذا فءعـون ومـ ه ل ـما
آيات َر ربك ال ينف ُع نفسا ِإيمانها لم ت
دعض ِ
َ
َ
َُ ْ
آمنَ ْ
ت َأنذ ُُ ال هلإ اإال ذاَّلي َ
قاَ َ
ني فميل لهْ :آخ َن َوقَ ْد َع َريْ َ
يل َوأَنَا م َن ال ْ ُم ْسلم َ
آمنْ ُ
ت
ئ
ا
ِس
إ
وا
ن
د
ُ
ب
ت
أدركه الهءا
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِِ
َقبْ ُل َو ُكنْ َ
ت ِم َن ال ْ ُم ْفسد َ
ين واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
ِ ِ

 121ـ يف الكايف د بن حي عن د بن أمحع عن جعفء بن رزا أو رجـل عـن جعفـء بـن رزا قـال :قـعو إىل
املتوكل رجل نوءاين فجء ابمءأس مسلمة ،فلراد ان يميم عليه احلع فلسلم ،فمال حي بـن أكـ م :قـع هـم اميانـه دـءكه وفعلـه،
وقال بعلهم :يلءب ث ثة وعود ،وقال بعلهم :يفعل به كذا وكذا ،فلمء املتوكل ابلكتاب و
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أرسله إىل أيب احلسن ال الـا

وسـ اله عـن ذلـك ،فلمـا قـءأ الكتـاب كتـل :يلـءب وـ ميـوو ،فـلنكء حيـ بـن أكـ م

وأنكء فمها العسكء ذلك ،وقالوا :اي أمو امل من نسلل عن هذا فانه دي مل ينطق به كتاب ومل جتي بـه سـنة ،فكتـل
اليه :ان فمها املسلم قع أنكءوا هذا وقـالوا :مل جتـي بـه سـنة ومل ينطـق بـه كتـاب فبـ لنـا مل أوجبـغ عليـه اللـءب وـ
ََذ َ َْ
َ ْ َُ َََ
َ ََ ْ َ ُ
ُ ْ
ُذ
ُ َذ
َ
ْ
َ ْ
ْشز ِكني* فلزم يزك
ميوو؟ فكتـل :بسـمميحرلا نمحرلا هللا  فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بِا ِ
هلل وحده وكفرنا بِما كنا بِز ُِ م ِ
َ ْ
ذ َْ َ َ
ُ َ
ُ ُ ْ َذ ََْ َْ َ ُ ذ
َ َ َ ُ
ْ
َ
ََْ ُُ ْ
هلل ال ِِت قد خلت ِِف ِعبا ِدهِ وخ ِِّسز هنالِزك الاكفِزرون فـلمء بـه املتوكـل فلـءب
ينفعهم إِيمانهم لما رأوا بأسنا سنت ا ِ

و ماو.

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
قـال :مـن قـءأ وـم السـجعس كانـغ لـه نـورا يـوو الميامـة مـع

 1ـ يف كتـاب ثـواب األعمـال ابسـناده إىل أيب عبـع
بوءه ،وسءورا وعاش يف العنيا إلمودا مهبوطا.
ومن قءأ :وم السجعس اعطى بععد كل وءف منها عشء وسناو.
 2ـ يف جمما البيان أيب بن كعل عن النن
ْ
ْ َ ْ َر َ
زك ذاَّلي َخلَ َ
زق  ،والـنجم ،وامل
زم رب
 3ـ يف كتاب اخلوال عن أيب عبـع
ِ
قـال :إن العـزامي اربـا :اقزرأ بِاس ِ
تنزيل السجعس ،ووم السجعس.
 4ـ يف كتــاب معــاين األخبــار ابســناده إىل ســفيان بــن ســعيع ال ــوري عــن الوــادا
 :واما وم فمعناه احلميع اويع.

وــعيا طويــل يمــول فيــه

َُ ْ ُ ُ
ََْ
َ
زم قلزو ٌ ال يفق ُهزون بِهزا
يف قولـه :له
 8ـ يف تفسو علي بن إبـءاهيم ويف روايـة أيب اجلـارود عـن أيب جعفـء
ََُ ْ ٌ َ ْ َ َ
ُْ ُ َ
اهلل َعلَيْها ف تعمل َول َ ُه ْم أَ ْع ُ ٌ
يمولَ :طبَ َع ُ
زم ُعون
ُصون بِها ولهم آَان ال يس
ب
ي
ال
ـعى
ا
ا
ـن
ع
ـا
ط
أل
ـا
ه
علي
ني
ِ

بِها جعل يف آذاهنم وقء فلن يسمعوا ااعى.
 6ـ أخربا أمحع بن إدريس عن أمحع بن د عن ابن إلبـوب عـن أيب ليلـة عـن أابن بـن تهلـل قـال :قـال ح أبـو عبـع
 :اي أابن أتءى ان

طلل
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َ ذ َ ُُْ َ ذ َ ُ ْ ْ
ٌََْ ُْ ْ
زاخخ َرة ُه ْ
زم
اَّليزن ال يثتزون
ْشز ِكني ِ
الزَّاكة َوهزم بِ ِ ِ
من املشءك زكوس أمواام وهم يشءكون به ويا يمول وويل لِلم ِ
ُ َ
ون قلــغ لــه :جعلــغ فــعاك فســءه ح ،فمــال :ويــل للمشــءك الــذين أدــءكوا ابومــاو االول ،وهــم ابألعمــة اتخـءين
اكفِززر

ك ــافءون ،اي أابن امن ــا دع ــا العب ــاد إىل االمي ــان ب ــه ،ف ــاذا آمنـ ـوا ابت وبءسـ ـوله اف ــرت عل ــيهم الفـ ـءايم ث خاط ــل نبي ــه
َ ذ ُ ْ ََ ْ ُ ُ َ ذ
َ َْْ
َ َ َ َْْ َ
ني أي وقتـ ابتـعا اخللـق وانملـاؤه
فمـال :قـل اـم اي د :أإِنكم ِلكفرون بِ ِ
زاَّلي خلزق اْلرض ِِف يزوم ِ

َ
َ
ذ
ِِف أربعزة أيزاآٍ سزواء

َْ َ
ََ ذ
َو َج َع َل فيها َروا ِ َ م ْ
زن فَ ْوقهزا َو َ
زد َر ِفيهزا أقواتهزا أي ال تـزول وال تفـ
بزار َك ِفيهزا وق
ِ
ِ
ِ
لسائل َ
ذ
فيها أقواو العامل من الناس والبهـاعم والطـو ووشـءاو األر
ني يع يف أربعة أوقاو ،وهي الذ خيءج
لِ ِ ِ

ومــا يف الــرب والباــء مــن اخللــق مــن ال مــار والنبــاو والشــجء ،ومــا يكــون فيــه معــاش احلي ـوان كلــه ،وهــو الءبيــا والوــية
واخلءية والشتا  ،إىل قوله« :سوا للساعل » يع احملتاج  ،الن كل إلتاج ساعل ،ويف العامل مـن خلـق مـن ال يسـ ل
وال يمعر عليه من احليوان ك و ،فهم ساعلون وان مل يسللوا.
يمــول :إن خلــق اخلــو يــوو
 7ـ يف روضــة الكــايف ابســناده إىل عبــع بــن ســنان قــال :سعــغ أاب عبــع
األوع ،وما كان ليخلق الشء قبل اخلو ،ويف يوو األوع واالثن خلق األرض وخلق أقوا ا يوو ال ل ا  ،وخلـق السـمواو

َْ َ
َْ
َ :خلَ َق ذ
زماوات َواْل ْرض َومزا بَين ُهمزا ِِف
الس
ِ

يوو األربعا ويوو اخلميس وخلق أقوا ا يوو اجلمعة ،وذلك قـول
َ
ِس ذت ِة أيذاآٍ .
أنــه قــال :إن تعــاىل خلــق األر يــوو األوــع
 8ـ يف جممــا البيــان وروى عكءمــة عــن ابــن عبــاس عــن النــن
واالثن ـ  ،وخلــق اجلبــال يــوو ال ل ــا  ،وخلــق الشــجء واملــا والعم ـءان واخل ـءاب يــوو األربعــا  ،فتلــك أربعــة أايو ،وخلــق يــوو

اخلميس السما وخلق يوو اجلمعة الشمس والممء والنجوو وامل عكة وآدو.
 9ـ يف تفسـو علــي بـن إبـءاهيم وــعثين أيب عـن علــي بـن احلكــم عـن ســية بـن عمــوس عـن أيب بكــء احللـءمي عــن أيب
يف املســجع احل ـءاو،
قــال :خــءج هشــاو بــن عبــع امللــك واجــا ومعــه األبــءش الكلــن فلميــا أاب عبــع
عبــع
فمال هشاو ل بءش :تعءف هذا؟ قال :ال ،قال :هذا الذي تزعم الشيعة انه نن من ك ءس علمه ،فمال األبءش :
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الس لنه عن مس لة ال ايبين فيها إال نن أو و ى نن ،فمال هشاو :وددو أنـك فعلـغ ذلـك ،فلمـي األبـءش أاب عبـع

ْ
َ
َْ َ
َََ ْ َ َ ذ َ َ
ززروا أَ ذن ذ
ك َف ُ
ززماوات َواْل ْرض اكنتززا َرتقززا
الس
اَّليززن
فمــال :اي أاب عبــع أخــربين عــن قــول  :أولززم يززر ِ
ِ
َ
ُ ُ
َََْ ُ
 :اي ابـءش هـو كمـا و ـة نفسـه :اكن َع ْرشزُ
ناهما مبا كـان رتمهمـا ومبـا كـان فتمهمـا؟ فمـال أبـو عبـع
ففتق
ََ ْ
لَع اْلززا ِء واملــا علــى اا ـوا وااـوا ال حيــع ومل يكــن يوم ــذ خلــق ألومهــا ،واملــا يوم ــذ عــذب فـءاو ،فلمــا أراد ان خيلــق

األر أمء الءايل فلءبغ املا و ار موجا ،ث ازبع فوار زبعا واوعا ،فجمعه يف موضا البيـغ ،ث جعلـه جـب مـن
َذ
َ ذ َ
ذ َذَ َْ ُ َ ذ
ُ
َ
زبع ،ث دوى األر من ته ،فمال تبـارك وتعـاىل :إِن أوَ دي ٍت و ِضع لِلنا ِ ل َِّلي بِببة مبارَ ث مكـا الـءب
تبــارك وتعــاىل مــا دــا  ،فلمــا أراد ان خيلــق الســما أمــء الـءايل فلـءبغ الباــور وـ أزبــع ا ،فخــءج مــن ذلــك املــوج والزبــع
من وسطه دخان ساطا من ألـو ار ،فخلـق منـه السـما وجعـل فيهـا الـربوج والنجـوو ومنـازل الشـمس والممـء وأجءاهـا يف
الفلك ،وكانغ السما خلءا على لون املا األخلء ،وكانغ األر ألربا علـى لـون املـا العـذب وكانتـا مءتـوقت لـيس
اـا أبـواب ومل يكـن لـ ر أبـواب وهــو النبـغ ،ومل متطــء الســما عليهـا فتنبــغ ففتـق الســما ابملطـء وفتــق األر ابلنبــاو
َْ َ
َََْ ََ ذ َ َ
َ َْ َََْ ُ
ك َف ُروا أَ ذن ذ
ناهما فمال األبءش :و ما وعثين مب ـل
ماوات َواْل ْرض اكنتا رتقا ففتق
الس
اَّلين
وذلك قوله :أولم ير ِ
ِ

هذا احلعيا أوع قط ،أععه على ،فلعاد عليه وكان األبءش ملاعا فمال :اا ادهع انك ابن نن ث ث مءاو.
 11ـ يف روضة الكـايف د بـن حيـ عـن أمحـع بـن د عـن احلسـ بـن سـعيع عـن د بـن داود عـن د بـن عطيـة عـن
أنــه قــال :وخلــق الشــي الــذي ليــا األدــيا منــه وهــو املــا الــذي خلــق األدــيا منــه ،فجعــل نســل كــل
أيب جعفــء
دــي إىل املــا  ،ومل اعــل للمــا نســبا يلــاف اليــه ،وخلــق الـءيح مــن املــا  ،ث ســلط الـءيح علــى املــا  ،فشــممغ الـءيح مــنت
املا و ر من املا زبع على قعر ما دا ان ي ور ،فخلق من ذلك الزبـع أرضـا بيلـا نميـة لـيس فيهـا ـع وال ثمـل،
وال ـعود وال هبــوا وال دــجءس ث طواهـا فوضــعها فــوا املـا ث خلــق النــار مـن املــا فشــممغ النـار مــنت املــا وـ ر
من املا دخان على قعر ما دا ان ي ور فخلق من ذلك العخان سا افية نمية ليس فيها ع
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وال ثمل وذلك قوله« :والسما بنيها» اتية واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 11ـ د عــن أمحــع بــن د عــن ابــن إلبــوب عــن العـ بــن رزيــن عــن د بــن مســلم واحلجــال عــن العـ عــن د بــن
َ ْ
َ َ
َن َع ْر ُش ُُ َلَع اْلزا ِء فـلمء جـل وعـز املـا فاضـطءو ارا ،ث
 :كان كل دي مـا و
مسلم قال :قال ح أبو جعفء
أمء النار فخمعو فارتفا من عودها دخان ،فخلق السماواو من ذلك العخان ،وخلق األر من الءماد.
ال مـن اجلـن وال مـن االنـس؟ فمـال:

عمـن كلـم
 12ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم وقـع سـ ل أبـو احلسـن الءضـا
ْ َ ْ َْ َ
َ ََْ
َ
ْ
السماواو واألر يف قوله :ائتِيا طواع أو كرها قاِلا أتينا طائِ ِعني .
 13ـ يف هنـ الب ألــة ـ فمــن دـواهع خلمــه خلــق السـماواو موطــعاو بـ عمـع ،قاعمــاو بـ سـنع ،دعــاهن فــلجا
طاععــاو مــذعناو ألــو متلك ــاو وال مبطيــاو ،ولــوال إق ـءارهن لــه ابلءبوبيــة وإذعــاهنن لــه ابلطواعيــة ( )1ملــا جعلهــن موضــعا
لعءده ،وال مسكنا مل عكته وال موععا للكلم الطيل والعمل الواحل من خلمه.
 14ـ وفيــه :وذلــل للهــابط أبمــءه والوــاععين أبعمــال خلمــه وزونــة معءاجهــا واداهــا بعــع إذ هــي دخــان فالتامــغ
عءى ادءاجها (.)2
َ

ََْْ
َ ُ
ني .
قال عز من قاعل :فقضاه ذن َسبْ َع َس
ٍ
ماوات ِِف يوم ِ
أقول :قع سبق يف روضة الكايف وجمما البيان فيما نملناه عنهما بيان لذلك.
ْ
ماء ُّ
قال عز من قاعلَ :و َز ذي ذنا ذ
افنْيا ب َمراد َ
الس َ
يح َو ِحفظا .
ِ
ِ
 15ـ يف كتاب كمال العين ومتاو النعمة ابسـناده إىل فلـيل الءسـان قـال :كتـل د بـن إبـءاهيم إىل أيب عبـع

أخـربا مــا فلــلكم أهــل البيــغ؟ فكتــل إليــه أبــو ـ عبــع
روو السما جا أهل
__________________

 :ان الكواكــل جعلــغ أمــاا ألهــل الســما  ،فــاذا ذهبــغ

( )1املتلكل :املتوقة .والطواعية مبع الطاعة.
( )2احلزونــة ضــع الســهولة .وأدـءاج لــا دــءج :عــءى العيبــة وأدــءجغ العيبــة أي أقفلــغ ادـءاجها قــال الشــارل املعتــزح :وتســمى جمــءس الســما دــءوا
تشبيها بشءل العيبة وأدءاج الوادي :ما اتسا منه.
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الســما مــا كــانوا يوعــعون وقــال رســول

 :جعــل أهــل بيــذ أمــاا الم ـ فــاذا ذهــل أهــل بيــذ جــا أمــذ مــا كــانوا

يوععون.
 16ـ وابسـناده إىل أابن بـن سـلمة عـن أبيـه يءفعـه قـال :قـال النـن
الم .

النجـوو أمـان ألهـل السـما  ،وأهـل بيـذ أمـان

 :النجـوو أمـان ألهـل
قـال :قـال رسـول
 17ـ وابسناده إىل هارون بن عنرتس عن أبيه عن جعه عن عل ٍّـي
السما فاذا ذهبغ النجوو ذهل أهل السما  ،وأهل بيذ أمان ألهل األر فاذا ذهل أهل بيذ ذهل أهل األر .
ْ َ ْ َ
ْ َ ْ ُ ُ ُّ ُ ُ
ْ
ْ
زد ِيهم يعـ نووـا وإبـءاهيم وموسـى
 18ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقولـه
ني أي ِ
 :إَِ جاءتهم الرسزل ِمزن دز ِ
وعيسى والنبيون لواو عليهم ومن خلفهم أنغ.
جعفـء بـن

 19ـ يف كتـاب كمـال الـعين ومتـاو النعمـة ابسـناده إىل عبـع احلميـع بـن أيب الـعيلم عـن الوـادا أيب عبـع
َ ْ َ َ ُّ
زد ِم ذنزا قُ ذ
زوة
هودا سـلم لـه العمـل مـن ولـع سـاو ،وامـا اتخـءون فمـالوا :مزن أش
قال :لـما بعا
د
فلهلكوا ابلءيح العميم وأو اهم هود وبشءهم بواحل .
َ

ُ

 21ـ يف هن الب ألة واتعةـوا فيهـا ابلـذين قـالوا َم ْن أ َش ُّد ِم ذنا ق ذ
زوة محلـوا إىل قبـورهم فـ يـععون ركبـاا ،وانزلـوا فـ
يععون ضيفاا ،وجعل ام من الوفيح أجنان ،ومن الرتاب أكفان ومن الءفاو جوان (.)1
ََ ْ
َ
 :فأ ْر َسزلنا َعلزيْ ِه ْم ِرُيزا
يف قولـه
 21ـ يف تفسو علـي بـن إبـءاهيم ويف روايـة أيب اجلـارود عـن أيب جعفـء
َذ َ
َ ْ َ
سات أي أايو مياديم.
َن
َصَصا والوء ء الءيح الباردس ِِف أياآٍ ِ ٍ

يف قولـه
 22ـ يف كتـاب التوويـع ابسـناده إىل محـزس بـن الطيـار عـن أيب عبـع
ْ
ْ
َ ْ
ََ
لَع ال ْ ُهدى قال عءفناهم فَ ْ
فَ ْ
استَ َ
استَ َح ُّبوا ال َعّ َلَع ال ُهدى وهم يعءفون.
ح ُّبوا ال َعّ
__________________

( )1الوفيح :احلجارس .واالجنان :المبور .واألكنان لا كن وهو السرتس .والءفاو :العةاو البالية.
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َ َ ُ َ َ ُ
َ :وأ ذمزا ث ُمزود ف َهزديْناه ْم

ْ

 23ـ يف اعتماداو االماميـة للوـعوا
َ ْ

يف قولـه

وقـال الوـادا

ََذ َ ُ ُ َ َ َ ْ ُ
ناه ْم فَ ْ
اسزتَ َ
ح ُّبوا
 :وأمزا ثمزود فهزدي

ال َعّ َلَع ال ُهدى قال :وجوب الطاعاو و ءمي املعا ي وهم يعءفون.
ُ َ َ َ َْ ْ َ ْ ُ ُ ْ ََ
ُُ ْ َ ُ ُ ُ ُ
ْ
ْ
َ :ح ذىت إَِا ما جاؤها ش ِهد علي ِهم سمعهم وأبرزارهم وجلزودهم بِمزا
 24ـ يف تفسو علـي بـن إبـءاهيم وقولـه
ُ ََُْ َ
ون فاهنا نزلغ يف قوو تعء عليهم أعماام فينكءوهنا فيمولون :ما عملنا دي ا منها ،فتشـهع علـيهم امل عكـة
اكنوا يعمل
الــذين كتبـوا علــيهم أعمــاام ،قــال الوــادا  :فيمولــون  :اي رب هـ ال م عكتــك يشــهعون لــك ث حيلفــون ابت مــا
ُ َ
َ َ ْ ُ َ َُ َ َْ ُ َ َ ُ
َْ َ ََُُْ
ك ْ
زم وهـو الـذين
عيعا فيح ِلفون ه كما ُي ِلفون ل
فعلوا من ذلك دي ا منها ،وهـو قـول
 :يوآ يبعثه ُم اهلل ِ
علـى ألسـنتهم وينطـق جـواروهم فيشـهع السـما مبـا سـا
ألوبوا أمو املـ من ـلواو عليـه ،فعنـع ذلـك خيـتم
 ،وتشـهع اليـعان مبـا أخـذ وتشـهع الـءج ن مبـا سـعتا فيمـا
 ،ويشهع البوء مبا نةء إىل ما وـءو
ا وءو

ألســنتهم فيمولــون هــم جللــودهم :لِز َ
ززم
ث أنطــق
 ،ويشــهع الفــءج مبــا ارتكــل ــا وــءو
وــءو
َ
َ
َ
َ ْ ُ ْ َ َْ ُ َْ ََ ُ ذ
ْ َ َ ُذ َ ْ َ ُ َ َ ََ ُ ْ ذَ َ ذ َ َْ ُْ َ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
ون أي
اَّلي أنطق ُك َش ٍء وهو خلقكم أوَ مر ٍة و ِإْل ُِ ترجعون وما كنزتم تسزت َِت
ش ِهدتم علينا قالوا أنطقنا
اهلل ِ
َ
َ
َ ْ َْ َ َ َ َْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ ُ ُ ُ
ك ْم واجللـود الفـءوج َولك ْ
زن َظنَنْزتُ ْم أ ذن َ
اهلل ال
أن يشهد عليكم سمعكم وال أبراركم وال جلزود
مـن
ِ
ََْ َ
ذ ََُْ َ
ون .
يعل ُم ك ِثريا ِمما تعمل

واكيـا وـال أهـل احملشـء :ث اتمعـون
وـعيا طويـل يمـول فيـه
 25ـ يف كتـاب التوويـع عـن أمـو املـ من
يف موطن آخء فيستنطمون فيـه فيمولـون َواهلل َر ربنا ما ُك ذنا ُم ْْشك َ
ني  ،فيخـتم تبـارك وتعـاىل علـى أفـواههم ويسـتنطق
ِِ
ِ
َ َ ْ ُْ
زهدتم
األيعي واألرجل واجللود فتشهع بكل معوية كانغ مـنهم ،ث يءفـا عـن ألسـنتهم اخلـتم فيمولـون جللـودهم :لِزم ش ِ
َ

ُ َْ

ذ

َْ

ُذ َ

َعليْنا قالوا أن َط َقنَا ُ
اَّلي أن َط َق ُك ْ
َش ٍء .
اهلل ِ
 26ـ يف أ ول الكايف علي بـن د عـن بعـم أ ـاابنا عـن آدو بـن إسـااا عـن عبـع الـءزاا بـن مهـءان عـن احلسـ
:
بن ميمون عن د بن سامل عن أيب جعفء
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وـعيا طويـل يمـول فيـه

 :وليسـغ تشـهع اجلـوارل علـى مـ من امنـا تشـهع علـى مـن ومـغ عليـه كلمـة العـذاب ،فلمــا
ُ
َُ ْ َ ُْ َُ َ َ
َُ َ َ ْ َ ُ َ
َ :ف َم ْن أ َ
وِت ِكتابَ ُُ دِيَ ِمي ِن ُِ فأو ِِك يقرؤن ِكتادهم وال يظلمون ف ِتيل .
ِ

امل من فيعطى كتابه بيمينه ،قال
 27ـ علي بـن إبـءاهيم عـن أبيـه عـن بكـء بـن ـاحل عـن الماسـم بـن يزيـع قـال :وـعثنا أبـو ـ عمـءو الـزبوي عـن أيب عبـع
بعع ان قال :إن تبارك وتعاىل فء االميان علـى جـوارل ابـن آدو وقسـمه
وذكء وعي ا طوي يمول فيه

ُْ ُْ َْ َ ُ َ
َتون
عليها وقءنه فيها :ث نةم ما فء على الملل واللسان والسما والبوء يف اتية االخءى فمالَ :ومزا كنزتم تسزت ِ
َ ْ َ ْ َ َ َ َْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َْ ُ ُ ْ َ ُ ُ ُ ُ
ْ
أن يشهد عليكم سمعكم وال أبراركم وال جلودكم يع ابجللود الفءوج واألفخاذ.

يف و ـيته البنـه د ابـن احلنيفـة :اي بـ ال تمـل مـا ال تعلـم ،بـل
 28ـ يف مـن ال حيلـءه الفميـه قـال أمـو املـ من
ال تمل كلما تعلم ،فان تبارك وتعاىل قع فء على جواروك كلها فءاعم حيت هبا عليك يـوو الميامـة ،إىل قولـه وقـال
ُ

َ

َ

ْ

َ

َ

ُ

ُْ ْ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ ُ ُ
ك ْم يع ابجللود الفءوج.
َ :وما كنتم تست َِتون أن يشهد عليكم سمعكم وال أبراركم وال جلود
 29ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم وـعثين أيب عـن ابـن أيب عمـو عـن عبـع الـءمحن ابـن احلجـاج قـال :قلـغ أليب عبـع
 :وــعيا يءويــه النــاس فــيمن ي ـ مء بــه آخــء النــاس إىل النــار ،فمــال ح :امــا انــه لــيس كمــا يمولــون ،قــال رســول

 :ان آخــء عبــع ي ـ مء بــه إىل النــار فــاذا أمــء بــه التفــغ فيمــول اجلبــار  :ردوه فودونــه ،فيمــول لــه :مل التفــغ إح؟
فيمــول :اي رب مل يكــن ــين بــك هــذا ،فيمــول :ومــا كــان نــك ؟ فيمــول :اي رب كــان ــين بــك ان تهفــء ح خطي ــذ
وتسكنين جنتك ،قال :فيمول اجلبار :اي م عك ال وعز وج ح وآالعي وعلـوي وارتفـا مكـاين مـا ـن يب عبـعي هـذا
ساعة من خو قط ،ولو ـن يب سـاعة مـن خـو مـا ودعتـه ابلنـار ،أجيـزوا لـه كذبـه وأدخلـوه اجلنـة ،ث قـال :قـال رسـول
 :ليس من عبع يةن ابت

خوا إال كان عنع نه به ،وذلك قوله
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ُ ْ َ ُّ ُ ذ
َ َْ
اَّلي ظننتُ ْم
َ :وَ ِلكم ظنك ُم ِ

َر ُ ْ َْ ُ ْ ََ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ
َ
اِسين .
بِربكم أرداكم فأصبحتم ِمن اْل ِ ِ

 31ـ يف جممــا البيــان قــال الوــادا  :ينبهــي للمـ من ان خيــاف خوفــا كلنــه يشــءف علــى النــار ،ويءجــوه رجــا
ُ ْ َ ُّ ُ ذ
َ َُْ ْ َ ر ُ
ك ْم اتية ث قـال :إن عنـع ـن عبـعه
اَّلي ظننتم بِرب
كلنه من أهل اجلنة ،إن تعاىل يمولَ :وَ ِلكم ظنك ُم ِ
ان خ ـوا فخــو وان د ـءا فشــء 31 ،ـ يف هن ـ الب ألــة و ــارو األجســاد دــابة ،بعــع بلــتها ،والعةــاو تــءس بعــع قو ــا،
واألروال مء نة ب مل اعباعها ،موقنة بهيل انباعها ،ال تستزاد من احل عملها وال تستعتل من سيل زللها (.)1
َ َ ذ َ َ َ ُ َذ َ َ ذَْ َ َ ذ
َ ْ ر َ ْ ْ
اْلا ِس قـال
 32ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقوله
 :وقاَ ِ
اَّلين كفروا ربنا أ ِرنا اَّلي ِن أضلنا ِمن ِ
اْلن و ِ
يف دار النـعوس ،وأضـل النـاس ابملعا ـي،
العامل ( ) :من اجلن إبليس الذي دل على قتل رسول
إىل أيب بكء فبايعه ،ومن االنس ف ن رعلهما غ أقعامنا ليكوا من األسفل .
وجا بعع وفاس رسول
بـن سـنان

 33ـ يف روضة الكايف د بن أمحع الممى عن عبع بن الولغ عن يونس ابن عبع الءمحان عن عبـع
َذ َ َ ذَْ َ َ ذ
َ ْ ر َ ْ ْ
زس
ا
اْل
و
زن
اْل
زن
م
نا
زل
زن أض
عن وس اجلمال عـن أيب عبـع
ِ
ِ ِ
ِ
َ يف قـول تبـارك وتعـاىل :ربنزا أ ِرنزا اَّلي ِ
َ ُ
ََْ ُْ َْ َ َْ
بونا م َن ْاْل ْس َفل َ
ني قال :مها ،ث قال :وكان ف ن ديطاا.
ْل
نا
م
دا
ِ
َنعلهما َتت أق ِ ِ
ِ

َ ْ
َذ َ َ ذَْ َ َ ذ
اْل رن
ن
م
نا
ل
تبـارك وتعـاىل :ربنا أ ِرنا اَّلي ِن أض
ِ
ِ

يف قـول
 04ـ يونس عن سورس بن كليل عن أيب عبـع
َ ُ
َ ْ ْ ََْ ُْ َْ َ َْ
َ َْْ َ
زفل َ
ني قـال :اي سـورس مهـا و مهـا ،ثـ و اي سـورس ،اا اخلـزان علـم
س
اْل
ن
م
ونا
ب
ْل
نا
م
دا
ِ
اْلا ِس َنعلهما َتت أق ِ ِ
ِ
و ِ
يف السما  ،واا خلزان علم يف األر .
َ ذَ َ ذ
 35ـ يف جمما البيـان َر ذبنا أ ِرنَا اَّليْ ِن أ َضلنا اتيـة يعنـون إبلـيس األابلسـة وقابيـل بـن آدو أول مـن أبـع املعوـية،
علي .
وروى ذلك عن ٍّ
 36ـ يف بواعء العرجاو عمءان بن موسى بن جعفء عن احلسن بن
__________________

(« )1دابة» أي هالكة «تءس» أي ابلية واألعبا  :األثمال.
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بن سهيل األدعءي عن أبيه عن اليسا قال :دخل محـءان بـن أعـ علـى أيب جعفـء

على قال :وعثنا عبع

له :جعلغ فعاك يبلهنا ان امل عكة تنزل عليكم؟ قال :أي و لتنزل علينا فتطل فءدنا ،اما تمء كتـاب

فمـال

تبـارك وتعـاىل:

ْ
ذ ذ
َ ُ َذ َ ُ َ ََْ ُ ََْ
اهلل ُث ذم ْ
استَ ُ
َن َُ َعلَيْه ُم ال ْ َ
اْل َ ذنزة الذزِت ُكنْزتُمْ
قاموا تَتَ َ ذ
ين قالُوا َر ُّبنَا ُ
اَّل َ
ُ
ب
زوا
ْش
ب
أ
و
زوا
ن
َّ
َت
ال
و
وا
زاف
َّت
ال
أ
زة
ك
ئ
ل
م
إِن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ ُ َ
ون .
توعد

 37ـ يف أ ــول الكــايف احلسـ بـن د عــن معلــى بــن د عــن د بــن لهــور عــن فلــالة بــن أيــوب عــن احلسـ بــن
ذ
اهلل ُث ذ
يزن قزالُوا َر ُّبنَزا ُ
اَّل َ
زم
:
عن قـول
ع مان عن أيب أيوب عن د بن مسلم قال :سللغ أاب عبع
ِ
َ
ْ
َََذ ُ َ
َ ُ ذ َ ُ
ْ
استَ ُ
َنَ َعليْ ِه ُم ال َملئِكة أال َّتزافوا َوال
 :استماموا على االعمة واوعا بعـع واوـع ،تت
قاموا فمال أبو عبع
َ

َ

ْ

ذ

ُ

ُْ ْ ُ َ ُ َ
ذ
َتْ ََّنُوا َوأب ْ ِ ُ
ون .
ْشوا بِاْلَن ِة ال ِِت كنتم توعد
أنـه قـال :بينـا أيب جـالس وعنـعه نفـء إذ استلـاك وـ أألـء ورقـغ عينـاه دموعـا ( )1ث
 38ـ وعـن أيب عبـع
قال :هل تعرون ما أضاكين؟ قال :فمالوا :ال ،قال :زعم ابن عبـاس انـه مـن الـذين قـالوا ربنـا ث اسـتماموا ،فملـغ لـه:

هـل رأيــغ امل عكــة اي بــن عبــاس ختــربك بواليتهــا لــك يف الـعنيا واتخــءس مــا األمــن مــن اخلــوف واحلــزن؟ قــال :فمــال :إن
ذ َ ُْ ْ ُ َ ْ
خز َ
زو ٌة قــع دخــل يف هــذا ليــا االمــة ،فاستلــاكغ ث قلــغ :ــعقغ اي بــن
تبــارك وتعــاىل يمــولِ :إنمززا المث ِمنززون ِإ
عباس ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
ُ ُ ذ ْ َ ُ ََ َذُ
ذ ذ َ ُ
َ
زَنَ
ين قزالوا َر ُّبنزا اهلل ثزم اسزتقاموا تت
اَّل
 01ـ يف هن الب ألة وان متكلم بعـعس ووجتـه قـال تعـاىلِ :إن ِ
َ

ْ

ُ َذ َ ُ

َ

َ

ْ

ذ

ُ

ْ ُْ ُ َ ُ َ
َذ
َ
َ
َ َُْ َ ْ ُ
ون وقـع قلـتم ربنـا فاسـتميموا علـى
زِت كنزتم توعزد
َعليْ ِه ُم
الملئِكة أال َّتافوا وال َتَّنوا وأب ِْشوا بِاْلن ِة ال ِ
كتابــه وعلــى منهــاج امــءه وعلــى الطءيمــة الوــاحلة مــن عبادتــه ،ث ال متءقـوا منهــا ( )2وال تبتــععوا فيهــا ،وال ختــالفوا عنهـا فــان
أهل املءوا منمطا هبم يوو الميمة.

__________________
( )1أألء ورقغ عيناه :دمعتا كلهنما ألءقتا يف دمعهما.
( )2مءا السهم :إذا خءج من الءمية.
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ذ

ُ

ُ

ذ
اهلل ث ذم ْ
اسزتَ ُ
ين قالوا َر ُّبنَا ُ
اَّل َ
قاموا اتيـة روى عـن انـس قـال :قـءأ علينـا رسـول
 41ـ يف جممـا البيـان إِن ِ

هذه اتية ،ث قال :قع قااا أاس ث كفء أك ءهم فمن قااا و ميوو فهو ن استماو عليها.
عن االستمامة ،فمال :هي و ما أنتم عليه.
 41ـ وروى د بن الفليل قال :سللغ أاب احلسن الءضا
َ ُ
َََذ ُ َ َْ َْ
.
كة يع عنع املوو عن جماهع والسعي وروى ذلك عن أيب عبع
 42ـ تتَنَ علي ِه ُم الملئِ
قول

ذ ذ
يزن قزالُوا َر ُّبنَزا ُ
اَّل َ
اهلل
 :إِن ِ

عن أيب بوو قال قلغ :أليب جعفء
 43ـ «يف تفسو أهل البيغ
ُث ذم ْ
استَ ُ
قاموا قال :هي و ما أنتم عليه (.)1
ذ ذ َ ُ َ ُّ َ ُ ُ ذ ْ َ ُ َ َ َ ذ ُ
َنَ
اَّلين قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا تت
 44ـ يف اخلءاع واجلءاعح ابسـناده إىل أيب عبـع
يف قولـه تعـاىل :إِن ِ
َ
َ ُ َذ َ ُ
َ َْ َْ
كة أال َّتافوا َوال َتْ ََّنُوا فمال :اما و لءمبا وسعاهم الوساعع يف منزلنـا قيـل لـه :امل عكـة تةهـء لكـم؟
علي ِه ُم الملئِ
فمــال :هــم الطــة بوــبياننا منــا هبــم ،وضــءب بيــعه إىل مســور ( )2يف البيــغ فمــال :و لطــال مــا اتك ــغ عليهــا امل عكــة،
ورمبا التمطنا من زألبها (.)3
ذ ذ َ ُ
َ
ين قالوا َر ُّبنا
اَّل
 45ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ث ذكء امل من من ديعة أمو املـ من
ـلواو عليـه فمـالِ :إن ِ

ْ
َََذ ُ َ
َ ُ
َذ َ ُ
اهلل ُث ذم ْ
استَ ُ
ُ
َنَ َعليْ ِه ُم ال َملئِكزة قـال :عنـع املـوو أال َّتزافوا َوال
تت
قاموا قال على والية أمو امل من
ْ
ََْ ُ ََْ
َْ ذ ذ ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ
كْ
اْلَيزاة ُّ
ُ
افنْيزا قـال :كنـا نحءسـكم مـن الشـياط ويف
ِف
م
زاؤ
ْل
و
أ
زن
َن
ون
زد
وع
ت
م
ت
ن
ك
ِت
ال
ة
ن
اْل
ب
وا
ْش
ِ
ِ
َتَّنوا وأب ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ
َْ
ُْ ُ ُ ْ ََ ُ
َ ُ
ك ْم ِفيها ما توععون يع يف
االخءس أي عنع املوو َولك ْم ِفيها ما تشتَ ِِه أنفسكم ول

__________________

قـال :قـال اي وسـ ـ وضـءب إىل مسـاور يف البيـغ ـ طاملـا اتك ـغ

(« )1يف أ ـول الكـايف ابسـناده إىل احلسـ بـن أيب العـ عـن أيب عبـع
عليها مل عكة ورمبا المطنا من زألبها .منه «ره».
( )2املسور :املتكل من جلع.
( )3الزألل :هار ريم الطاعء.
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َ

ْ ُ
ُُ
ور َر ِح ٍيم وعثين أيب عـن ابـن أيب عمـو عـن ابـن سـنان عـن أيب عبـع
اجلنة نَّال ِمن غف ٍ
 ،فوونــه ويبشــءونه ،وان كــان ألــو
وأمــو املـ من واحلســن واحلسـ
لنــا مــبهم ألعــعاعنا إال وحيلــءه رســول
للاارث اامعاين :
موال لنا يءاهم حبيا يسو ه والعليل على ذلك قول أمو امل من

قـال :مـا ميـوو مـوال

اي و ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار مهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعان مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــءن
َ

َ

ْ

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من أو من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافق ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
ْ

َ

َ

ْ

ُّ ْ
ْ
ُْ ْ ُ ُ
ُ ُ
ك ْم ِف اْلَياة ُّ
افنْيزا أي
افنيا َو ِْل اخ ِخ َر ِة قيلَ :نن أو ِْلاؤ
 46ـ يف جمما البيان َن ُن أ ْو ِْلاؤك ْم ِِف اْلَيا ِة
ِ
ِ
نحءسكم يف العنيا وعنع املوو يف اتخءس عن أيب جعفء .
َْ
َُْ
َ ذ ُ َ
ُ َ ُ
َ ُ
ون  47ـ يف روضـة الكـايف علـي بـن
قـال عـز مـن قاعـلَ :ولك ْم ِفيها ما تشتَ ِِه أنف ُسك ْم َولك ْم ِفيها مزا تزدع
قـ ـ ــال :س ـ ـ ـ ل رسـ ـ ــول
إب ـ ـ ـءاهيم عـ ـ ــن أبيـ ـ ــه عـ ـ ــن ابـ ـ ــن إلبـ ـ ــوب عـ ـ ــن د بـ ـ ــن إسـ ـ ــااا املـ ـ ــعين عـ ـ ــن أيب جعفـ ـ ــء

َ
َ :ودا ِنيَة َعلزيْ ِه ْم

واكيا وال أهل اجلنة :وال مار دانية منهم ،وهو قوله
وذكء وعي ا طوي يمول فيه
ُ ُرَ ُ ُ ْ
ِظلِلا َوَلل ْت ق ُطوفها تَذ ِْلل من قءهبا منهم يتناول امل من مـن النـو الـذي يشـتهيه مـن ال مـار بعينـه وهـو متكـل ،وان
األنوا من الفاكهة ليملن لوىل  :اي وح كلين قبل ان أتكل هذا قبلي ،قال :وليس من مـ من يف اجلنـة إال ولـه جنـان

ك وس معءوداو وألو معءوداو ،وأهنار من عء وأهنار من ما ألو آسن وأهنـار مـن لـا وأهنـار مـن عسـل ،فـاذا دعـا وح
بهذاعه أتى مبا تشتهي نفسه عنع طلبه الهذا من ألو ان يسمى دهوته.
 48ـ يف تفســو علــي بــن إب ـءاهيم وــعثين أيب عــن عبــع الــءمحن بــن أيب ر ـءان عــن عا ــم بــن محيــع عــن أيب عبــع
قال :قلغ :جعلغ فعاك ان أردو ان أس لك عن دي استا منـه هـل يف اجلنـة ألنـا ؟ قـال :إن يف اجلنـة دـجءا
امــء رايوهــا فتهــل فتلــءب تلــك الشــجءس أب ـواو مل يســما اخل يــق م لهــا وســنا ،ث قــال :هــذا عــو
السما للهنا يف العنيا خمافة .
 49ـ يف كتاب جعفء بن د العوريسذ ابسناده إىل عبع بن عباس
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ملــن تــءك

رمحة

عليه انه سـا النـن

يمـول :ان اجلنـة ليتخـذ وتـءين ( )1مـن احلـول إىل احلـول لـعخول دـهء رملـان ،فـاذا كـان

أول ليلة من دهء رملان هبغ ريح من غ العءش يمال اا املبشءس فتوفق ورا أدجار اجلنان وولـق املوـاريا فيسـما
لذلك طن مل يسما السامعون أوسن منه ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
ذ
يزن َ
اَّل َ
آمنُزوا
 :قـول تبـارك وتعـاىل يف كتابـه
 51ـ يف تفسو العيادي عن جابء قال :قلغ حملمع بن علـي
ِ
ُ

َ

ذ َ
علـي
كف ُروا قـال :مهـا وال الـا والءابـا وعبـع الءمحـان وطلاـة وكـانوا سـبعة عشـء رجـ  ،قـال :ل ـما وجـه النـن
ثم
وعمار بن ايسء إىل أهـل مكـة قـالوا :بعـا هـذا الوـى ولـو بعـا ألـوه اي وذيفـة إىل أهـل مكـة،
بن أيب طالل
َ
َ
ََ ْ ْ
زوال م ذم ْ
ح َس ُن ق ْ
زن
ويف مكة ناديعها ،وكانوا يسمون عليا الوى ألنه كان إسه يف كتاب الوـن لمـول  :ومن أ
ِ
َ
َ
َ
قاَ إنذِن م َن ال ْ ُم ْسلم َ
ني واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
هلل َو َع ِمل
صاْلا وهو ن َو ِ ِ ِ
ِ
داع إىل ا ِ
ِِ

َْ َ َ ُ َ َ ذ ر َ ُ ْ
فمـالَ :وال ت َ ْستَ
اد َف ْع بالذِت ِ َ
ِه
ة
ئ
ي
الس
ال
و
ة
ن
س
اْل
ي
و
نبيـه
 89ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ث أدب
ِ
ِ
ِ
َ
ذ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ٌ َ ذ ُ َ ٌّ َ
َ ْ
َ
ْح ٌ
ُ
يم .
ِل
و
ُ
ن
أ
ك
ة
داو
ع
ُ
ن
ي
ب
و
ك
ن
ي
ب
ي
اَّل
يكون
و
،
حبسنتك
إليك
أسا
من
ة
سي
ادفا
قال
ن
س
ح
أ
ِ ِ
ِ

 52ـ يف أ ــول الكــايف علــي بــن إبـءاهيم عــن أبيــه وعلــى بــن د الماســاين ليعــا عــن الماســم بــن د اال ــبهان عــن
 :اي وفـص إن مـن ـرب ـرب قلـي  ،وان مـن
فـلمءه ابلوـرب والءفـق ،فمـال تبـارك
بعـا دا

سليمان بـن داود املنمـءي عـن وفـص بـن أليـاث قـال قـال أبـو عبـع
جز جز قلي  ،ث قال :عليك ابلوـرب يف ليـا أمـورك فـان
َ
ذ ذ
َْْ ذ
َذ
َ َ ْ َ ُ َ َ ذ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ٌ َ ذ ُ َ ٌّ َ ٌ َ ُ َ ذ
ين َص َ ُ
اَّل َ
َّبوا َوما يُلقاها
ال
إ
اها
ق
ْحيم* وما يل
ِ
اَّلي بينك وبينُ عداوة كأنُ و ِِل ِ
وتعاىل :ادفع بِال ِِت ِِه أحسن ف ِإَا ِ
ِ
ذ ُ
ِإال َو َح ٍّظ َع ِظ ٍيم فورب و الوه ابلعةاعم ورموه هبا ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 53ـ علــي بــن إب ـءاهيم عــن أبيــه عــن محــاد عــن وءيــز عمــن أخــربه عــن أيب عبــع
َْ َ َ ُ َ َ ذ ُ
َ
السيرئَة قال احلسنة التمية ،والسي ة االذاعة ،وقولـه
ت ْستَ ِوي اْلسنة وال
الذ هي أوسن

يف قــول

َ :وال

َْ ذ
َ َ ْ َ ُ ذ َ
السيرئَة قـال:
 :ادف ْع بِال ِِت ِِه أحسن

__________________
( )1كذا يف النسخ والةاهء انه مواة لتتالى وتتزين.
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َ َ ذ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ٌ َ َ ذ ُ َ ٌّ َ
ٌ
ْحيم .
اَّلي بينك وبينُ عداوة كأنُ و ِِل ِ
التمية ،فإَِا ِ

 54ـ يف أمــاح الوــعوا ابســناده إىل عبــع بــن وهــل بــن زهــو قــال :وفــع الع ـ بــن احلل ــءمي عل ــى الن ــن
ْ
اد َف ْ
ززع
:
فمــال :اي رســول إن ح أهــل بيــغ أوســن إلــيهم فيســي ون وأ ــلهم فيمطعــون؟ فمــال رســول
ذ
َ َ ْ َ ُ َ َ ذ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ٌ َ َ ذ ُ َ ٌّ َ
ٌ
ْحزيم فمـال العـ بـن احللـءمي :ان قـع قلـغ دـعءا هـو
اَّلي بينك وبينزُ عزداوة كأنزُ و ِِل ِ
بِال ِِت ِِه أحسن فإَِا ِ

أوسن من هذا قال :وما قلغ؟ فلنشعه :

وو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ذوي االض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهان تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل قل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوهبم

يتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك العةمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى فمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع يءفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا النهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

() 1

فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان أ هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــءوا خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا فجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز مب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

وان خنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك احل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

() 2

ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ذي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ساع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالوا ورا ك مل يم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

 :إن من الشعء حلكمه ،وإن من البيان لساءا ،وإن دعءك حلسن ،وإن كتاب أوسن.
فمال النن
أ ـاابه مـن االربعمـلس ابب ـا يوـلح للمسـلم يف دينـه ودنيـاه:
 55ـ يف كتـاب اخلوـال فيمـا علـم أمـو املـ من
َ
َ
ذ
َْْ ذ
َ َ
َ ْ
ََْ َ ََ َُْ َ َ ٌ َ ذ ُ
زداوة كأنزُ َو ِ ٌِّل
اَّلي بينك وبينُ ع
ِه أح َس ُن ف ِإَا ِ
افح ععوك وان كءه فانه ا أمء به عباده يمـول ادفع بِال ِِت ِ
ذ ذ
ذ ُ
َذ
َُذ
َ
ْح ٌ
اَّل َ
ين َص َ َُّبوا َوما يُلقاها ِإال َو َح ٍّظ َع ِظ ٍيم مـا تكـايف عـعوك بشـي أدـع مـن أن تطيـا فيـه،
يم* َوما يلقاها ِإال ِ
ِ
ووسبك أن تءى ععوك يعمل مبعا ي .
 :وما يلميها إال كل ذي ٍّ
وظ عةيم.
 56ـ يف جمما البيان وروى عن أيب عبع
ٌ
َ ذ ََْ َ ذ َ
َ ذ
الشزيْطان نَ ْ
زَّغ أي عـء لملبـك نـزم ( )3مـن الشـيطان
َنغنزك ِمزن
 57ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم :و ِإمزا ي
ِ
فاستعذ ابت واملخاطبة لءسول واملع للناس
__________________

() 4

( )1االضهان لا اللهن :احلمع .والنهل ـ إلءكة ـ ،اوفساد ب الموو.
( )2خنس عنه :رجا وتناى.
( )3النزم :اوألءا واوفساد ونزم الشيطان :وساوسه وتسه يف الملل مبا يسول لإلنسان من املعا ي.
( )4وقع مء نةء ذلك ك وا فهو من ابب إايك اع واسعي اي جارس كما ورد يف أواديا ـ
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 58ـ يف كتاب اخلوال فيما علم أمو امل من

أ اابه من االربعملس ابب ا يولح للمسـلم يف دينـه ودنيـاه إذا

وسوس الشيطان إىل أوعكم فليستعذ ابت وليمل :آمنغ ابت خملوا له العين.
 59ـ يف جمما البيان واملءوي عن ابن عبـاس وقتـادس وابـن املسـيل أن موضـا السـجود عنـع قولـه وهـم ال يسـلمون وعـن
ْ ُ ُْ ْ ذ ُ َ ُْ ُ َ
ون وهـو اختيـار أيب عمـءو بـن [أيب] العـ وهـو املـءوي عـن أعمتنـا
ابن مسعود واحلسن عنع قولـه :إِن كنتم إِياه تعبزد

.
وعنــع أيب احلنيفــة
 61ـ يف جوامــا اجلــاما وموض ـا الســجعس عــن الشــافعي «تعبــعون» وهــو املــءوي عــن أعمتنــا
«يسلمون».
 61ـ فيمن ال حيلءه الفميه قع روى انه يمول يف سـجعس العـزامي :ال إلـه إال ومـا ومـا ال إلـه إال اميـاا وتوـعيما
ال إله إال عبودية ورقا سجعو لك اي رب تعبـعا ورقـا ال مسـتنكفا وال مسـتكربا بـل أا عبـع ذليـل خـاعة مسـتجو ،ث
يءفا رأسه ث يكرب.
قـال:
 62ـ يف عيون األخبار ( )1ابسناده إىل علي بن احلسن بن علـي بـن فلـال عـن أبيـه عـن أيب احلسـن الءضـا
اخللــق علــى أنـوا دـ ومل خيلمــه نوعــا واوــعا؟ قــال :لـ يمــا يف األوهــاو انــه عــاجز ،فـ تمــا
قلــغ لــه :مل خلــق
عليهـا خلمـا ،وال يمـول قاعـل :هـل يمـعر تعـاىل علـى أن خيلـق علـى ـورس
ورس يف وهم ملاـع إال وقـع خلـق
كذا وكذا إال وجع ذلك يف خلمه تبارك وتعاىل فيعلم ابلنةء إىل أنوا خلمه انه على كل دي قعيء.
جميبـا لـبعم الزادقـة :وامـا
وـعيا طويـل يمـول فيـه
 63ـ يف كتاب االوتجاج للطربسـي عـن أمـو املـ من
مــا ذكءتــه مــن اخلطــاب الــعال علــى جـ النــن
من تفليله إايه على
__________________

واوزرا بــه والتلنيــل لــه ( )2مــا مــا أ هــءه

ـ ععيعس إن المءآن نزل إبايك اع واسعي اي جارس.
من العلل« .منه ره».
( )1ذكءه يف ابب ما جا عن الءضا
( )2أزرى عليه :عابه وعاتبه .والتلنيل :للوو.
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تبــارك وتعــاىل يف كتابــه

سايء أنبياعه فان

جعل لكل نن ععوا مـن املشـءك كمـا قـال يف كتابـه وحبسـل ج لـة منزلـة نبينـا

عنـع ربـه

كــذلك عةــم إلنتــه لعــعوه الــذي عــاذ منــه يف وــال دــماقه ونفاقــه ،وكــل أذى ومشــمة لــعفا نبوتــه وتكذيبــه إايه وســعيه يف
مكارهه وقوعه لنمم كل ما أبءمه ،واجتهاده ومن ما اله على كفـءه وعنـاده ونفاقـه وإحلـاده يف ابطـال دعوتـه وتهيـو ملتـه
وخمالفة سنته ،ومل يء دي ا أبلغ يف متـاو كيـعه مـن تنفـوهم عـن مـواالس و ـيه وإحيادـهم منـه و ـعهم عنـه واألـءاعهم بععاوتـه،
والموــع لتهيــو الكتــاب الــذي جــا بــه ،وإســماا مــا فيــه مــن فلــل ذوي الفلــل وكفــء ذوي الكفــء ،منــه و ــن وافمــه علــى
ذ ذ َ ْ
ََْ َ َ
ُ ُ َ
َ
يزدون
ين يُل ِح ُدون ِِف آياتِنا ال َيف ْون َعليْنا وقـال :ي ِر
اَّل
لمه وبهيه ودءكه ،ولمع علم ذلك منهم فمال :إِن ِ
َْ َُرُ َ
َ
هلل ولمع اولءوا الكتاب مكم مشتم على التلويل والتنزيل واحملكم واملتشابه والناسخ واملنسـوخ ،مل
أن يبدلوا ّلَكآ ا ِ
يســمط منــه وــءف الــة وال الو ،فلمــا وقفـوا علــى مــا بينــه مــن أســا أهــل احلــق والباطــل ،وان ذلــك إن هــء نمــم مــا
َ
َََ ُ
ْ َ ْ
راء ُظ ُ
اش َ َ
زذ ُ
وه َو َ
زَت ْوا بِز ُِ ث َمنزا
زور ِهم و
ه
عمعوه ،قالوا :ال واجة لنا فيه نحن مستهنون عنه مبا عنعا ،ولـذلك قـال :فنب
ِ
َ ْ
َ
َْ َُ َ
ون ث دفعهـم االضـطءار بـورود املسـاعل علـيهم عمـا ال يعلمـون أتويلـه إىل لعـه وأتليفـه وتلـمينه
ق ِليل ف ِبئ َس ما يشزَت

من تلماعهم ما يميمون به دعاعم كفـءهم ،فوـءخ منـاديهم :مـن كـان عنـعه دـي مـن المـءآن فليلتنـا بـه ووكلـوا أتليفـه ونةمـه

إىل بعم من وافمهم على معاداس أوليا فللفه علـى اختيـارهم ،ومـا يـعل للمتلمـل علـى اخـت ل متييـزهم وافـرتاعهم وتءكـوا
َ
منــه مــا قــعروا انــه اــم وهــو علــيهم ،وزادوا فيــه مــا هءتنــا كــءه وتنــافءه ،وعلــم أن ذلــك يةهــء ويب ـ  ،وفمــالَ :لِززك
ََُُْ ْ َ ْ ْ
زم وانكشـة ألهـل االستبوـار عـوارهم وافـرتاؤهم ،والـذي بـعا يف الكتـاب مـن اوزرا علـى النـن
مبلَهم ِمن ال ِعل ِ
ْ
َ
ذ ُ ْ ََُ ُ َ
مـا حيعثـه عـعوه
ون ُمنْبرا ِم َن ال َق ْو َِ َو ُزورا فيـذكء جـل ذكـءه لنبيـه
من فءيـة امللاـعين ولـذلك قـالِ :إنهم ْلقول
َ َ ٍّ ذ
َ ََْ ْ ْ َْ َ
ََْ
َ
ذ ْ ُ ُْ ذ ََْ َ ُ
ك م ْن َر ُ
زخ ُ
اهلل
ُّ ِإال ِإَا ت َم ذىن أل الشيطان ِِف أم ِني ِت ُِ فينس
وَ وال ِن
س
يف كتابـه مـن بعـعه بمولـه :وما أرسلنا ِمن قب ِل ِ
ٍ
ْ
ذ ْ ُ
طان ُث ذم ُُيْك ُم ُ
اهلل آياتِ ُِ يع انه ما من نن مت مفارقة ما يعاينه مـن نفـاا قومـه وعمـوقهم واالنتمـال إىل
ما يُل ِِق الشي
ِ

دار االقامة إال المى الشيطان املعء لععاوته عنع
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فمعه يف الكتاب الذي انزل عليه ذمه والمعل فيه والطعن عليه ،فينسخ

ذلك مـن قلـوب املـ من فـ تمبلـه وال توـهي

إليه ألو قلوب املنافم واجلاهل  ،وحيكم آايته أبن حيمى أولياعه من الل ل والععوان ومشايعة أهـل الكفـء والعـعوان
َ ْ ُ ْ َ َ ُّ
َ
أن اعلهم كاألنعاو ،و قال :بل هم أضل س ِبيل فافهم هذا واعمل به ،واعلم انـك مـا
والطهيان الذين مل يء
قع تءكغ ا ال عليك الس ال عنه أك ء ا سللغ ،وان قع اقتوءو على تفسو يسو مـن ك ـو لعـعو محلـة العلـم وقلـة
الءاألب يف التماسه ،ويف دون ما بينغ لك ب م لذوي األلباب.

َ ْ َْ َ ْ َْ
َْ َ ْ
ََ َ ْ ُْ
َ
ٌ
ذ
قال عز من قاعل :أفمن يل ِِف اه ِار خري أآ من يأ ِت آ ِمنا يوآ ال ِقيام ِة .

 :قـال تبـارك وتعـاىل :وعـز وجـ ح ال الـا علـى
 64ـ يف كتـاب اخلوـال عـن احلسـن قـال :قـال رسـول
عبــعي خــوف  ،وال الــا لــه امن ـ  ،فــاذا أمنــين يف الــعنيا أخفتــه يف اتخــءس يــوو الميامــة ،وإذا خــافين يف الــعنيا آمنتــه يــوو
الميامة.
 65ـ يف هن الب ألة وامنا هي نفسي أروضها ابلتموى لتلتى آمنة يوو اخلوف األكرب ،وت بغ على جوانل املزلق (.)1
لــبعم
 66ـ يف الكــايف علــي بــن إبـءاهيم عــن هــارون بــن مســلم عــن مســععس بــن ـعقة قــال :قــال أبــو عبــع
جلساعه :أت أخربك بشي يمءب مـن ويمـءب مـن اجلنـة ويباعـع مـن النـار؟ فمـال :بلـى فمـال :عليـك ابلسـخا فـان
خلــق خلمــا بءمحتــه لءمحتــه ،فجعلهــم للمعــءوف أهـ وللخــو موضــعا وللنــاس وجهــا يســعى إلــيهم ،لكــي حييــوهنم كمــا حي ـ
املطء األر اوعبة أول ك هم امل منون اتمنون يوو الميامة.
ر ْ َ
ذ ذ َ َ َ
ين كف ُروا بِزاَّلك ِر ل ذمزا
اَّل
 69ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ويف رواية أيب اجلارود عن أيب جعفء
يف قولـهِ :إن ِ
َْ
ْ ُ ْ َْ َ
َ ُ ْ
ني يَديْ ُِ
د
ن
م
ل
اط
اْل
ُ
ي
ت
ِ ِ
جاءهم يع المءآن ال يأ ِ ِ
ِ

__________________

( )1قوله

«أروضها ابلتموى»

مــن الءايضــة قــال ابــن أيب احلعيــع :يمــول
خوفا من

 :تمللــى واقتوــارى مــن املطعــم وامللــس علــى اجلشــل واخلشــن رايضــة لنفســي الن ذلــك امنــا أعملــه

أن انهمس يف العنيا فالءايضة بذلك هي رايضة يف احلميمة ابلتموى ال بنفس التملل والتمشة «انتهى» .واملزلـق :موضـا الزلـق ال ي بـغ

عليه قعو.
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قال ال اتيه الباطل من قبل التوراس وال من قبل اوريل والزبور وال من خلفه أي ال اتيه من بععه كتاب يبطله.

َْ
ْ َ ْ
ْ ُ ْ َْ ََ
ْ
َ
ني يدي ُِ وال ِمن خل ِف ُِ قيل فيه أقوال إىل قوله :ل ها معنـاه انـه لـيس
 68ـ يف جمما البيان :ال يأ ِتي ُِ اْل ِ
اطل ِمن د ِ

يف اخبـاره عمـا ملــى ابطـل [وال يف اخبــاره عمـا يكــون يف املسـتمبل ابطـل] بــل اخبـاره كلهــا موافمـة ملخربا ــا ،وهـو املــءوي
( .) 1
عن أيب جعفء وأيب عبع
 69ـ يف كتــاب طــل االعمــة ابســناده إىل أيب بوــو قــال :دــكى رجــل إىل أيب ـ عبــع

وجــا الســءس فمــال لــه:

 71ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم متوـل آبخـء مـا سـبق اعـ قولـه« :كتـاب يبطلـه» وقولـه

 :لـوال فوـلغ آايتــه

َْ
ْ َ ْ
َ ذُ َ
ْ ُ ْ َْ ََ
ْ
بتا ٌ َعَّ ٌ
َ
ني يدي ُِ وال ِمن خل ِفز ُِ
اذهل فلا يعك على املوضا الـذي تشـتكي وقـال :و ِإنُ ل
يَّ ال يأ ِتي ُِ اْل ِ
ِ
اطل ِمن د ِ
ِ
َ
َت ْ ٌ ْ َ
يد ثل ا فانك تعاي إبذن .
يم ِ
ْح ٍ
َنيل ِمن ح ِ
ب ٍ
ِ

أعجمى وعءيب قال :لـو كـان هـذا المـءآن أعجميـا لمـالوا :كيـة نتعلمـه ولسـاننا عـءيب ،وأتيتنـا بمـءآن أعجمـي ،فلوـل
ذ
َ
َ :وما أَ ْر َسلْنا م ْن َر ُ
سان ق ْو ِم ُِ .
ل
ب
ال
إ
وَ
س
أن ينزله بلساهنم وقع قال
ِ
ٍ ِ ِِ ِ
__________________
( )1أقـول :وروى الوــعوا (ره) يف عيــون األخبـار عــن احلسـ بـن أمحــع البيهمــي قـال وــعثنا د بــن حيـ الوــوح قــال وـعثنا د بــن موســى الـءازي
يوما المءآن فعةم احلجـة فيـه وااليـة واملعجـزس يف نةمـه ،قـال :هـو وبـل املتـ وعءوتـه الـوثمى وطءيمتـه امل لـى
قال وعثين أيب قال ذكء الءضا
امل دى إىل اجلنة واملنجى من النار ال خيلق على االزمنة وال يها على االلسنة ألنه مل اعل لزمـان دون زمـان بـل جعـل دليـل الربهـان واحلجـة علـى كـل
ْ

ْ

ُ

ْ

ٌ

َْ
َ
ْ َ
ْ َ
َ
اطل ِم ْن َد ْ َ َ ْ َ
يزد « .انتهـى» وروى أيلـا يف ابب مـا كتبـه الءضـا
زيم ِ
إنسـان ال يأ ِتي ُِ اْل ِ
ْح ٍ
َنيل ِمزن ح ِ
ب ٍ
ِ
ني يدي ُِ وال ِمن خل ِف ُِ ت ِ

إلم اوس و ودءايا العين وفيه :والتوعيق بكتابه الوـادا العزيـز الـذي

للمـلمون يف

َ
ال يَأْتيُ ْاْلاط ُل م ْن َد ْني يَ َديُْ َوال م ْن َخلْفُ َت ْ ٌ ْ َ
يزد
زيم ِ
ِ
ِ ِ
ْح ٍ
َنيل ِمن ح ِ
ِ
ِ ِ
ب ٍ
ِ
ِِ ِ

وانــه املهــيمن علــى الكتــل كلهــا وانــه وــق مــن فا تــه إىل خامتتــه ،نـ من إلكمــه ومتشــاهبه وخا ــه وعامــه ووعــعه ووعيــعه واســخه ومنســوخه وقووــه
وأخباره ال يمعر أوع من املخلوق أن اتى مب له  ...إىل آخء احلعيا.
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 71ـ يف عيــون األخبــار ابســناده إىل إبـءاهيم بــن أيب إلمــود قــال :ســللغ أاب احلســن الءضــا

إىل أن قــال :وســللته

هــل اــرب عبــاده علــى املعا ــي فمــال :ال ،بــل خيــوهم وميهلهــم و ـ يتوب ـوا ،قلــغ :فهــل كلــة عبــاده مــا ال
عــن
َْ
َ َ ُّ َ َ ذ
يد ؟ ث قـال  :وـعثين أيب موسـى بـن جعفـء
يطيمون؟ فمال :كية يفعل ذلك وهو يمـول :وما ربك بِظلآٍ لِلع ِب ِ
أنــه قــال :مــن زعــم أن اــرب عبــاده علــى املعا ــي أو يكلفهــم مــا ال يطيمــون فـ أتكل ـوا
عــن أبيــه جعفــء بــن د
ذبياته وال تمبلوا دهادته وال تولوا ورا ه وال تعطوه من الزكاس دي ا.
 72ـ يف تفسو علـي بـن إبـءاهيم وقولـه
الْش َفيَ ُث ٌ َقنُ ٌ
لنفسه ابخلو َوإ ْن َم ذس ُُ ذ ُّ
وط أي ايعس من رول وفءجه.
ِ
 73ـ يف كتــاب االوتجــاج للطربســي روى عــن موســى بــن جعفــء عــن أبيــه عــن آابعــه عــن احلســن بــن علــي

ْ
َْ َُ ْ ْ ُ ْ ُ
ْ
َ
اْلاسان ِمن داع ِء اْل ِري أي ال ميـل وال يعـ مـن أن يـععو
 :ال يسأآ ِ

قال :إن يهوداي من يهود الشاو وأوبارهم قال لعل ٍّي  :فان هـذا موسـى بـن عمـءان قـع أرسـله إىل فءعـون وأراه اتيـة
أرســله إىل فءاعنــة دـ م ــل أيب جهــل بــن هشــاو وعتبــة بــن
 :لمــع كــان كــذلك ود
الكــربى قــال لــه علـي
ربيعــة ،ودــيبة وأيب البخــرتي ،والنلــء بــن احلــءث ،وأيب بــن خلــة ،ومنبــه ونبيــه إبــين احلجــاج ،وإىل اخلمســة املســتهزع :
الوليــع بــن املهــوس املخزومــي ،والعــامء بــن واعــل الســهمي ،واألســود بــن عبــع يهــوث الزهــءي ،واألســود بــن املطلــل ،واحلــارث
َ َُْ ْ َ ذ َََذ َ َ َ
ْ
ني ل ُه ْم أنذ ُُ اْل َ ُق .
ابن الط طلة ،فلراهم اتايو يف االفاا و ِْل أنف ِس ِهم حىت يتب
يف قـول
 74ـ يف روضة الكـايف سـهل بـن زايد عـن ابـن فلـال عـن ثعلبـة بـن ميمـون عـن الطيـار عـن أيب عبـع
َ َُْ ْ َ ذ َََذ َ َ َ
ْ
ْ
َ :س ُُن ْ
ني ل ُه ْم أنذ ُُ اْل َ ُق قال :خسة ومسـخ وقـذف ،قـال :قلـغ:
فاق و ِْل أنف ِس ِهم حىت يتب
يهم آياتِنا ِِف اخ ِ
ِ ِ
َ

َح ذىت يَتَبَ ذ َ
ني ل ُه ْم قال :د ذا ،ذاك قياو الماعم.
 75ـ أبو علي األدعءي عن د بن عبع اجلبار عن احلسن بن علي عن علي بن أيب محـزس عـن أيب بوـو عـن أيب عبـع
قال :سللته عن قول تبارك وتعاىل :
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َ َْ ُ ْ َ ذ َََذ َ َُ ْ َذ ُ ْ
ْ
اْل َ ُّ
َس ُُن ْ
زق قـال :نـءيهم يف أنفسـهم املسـخ ،ونـءيهم يف االفـاا
فاق و ِْل أنف ِس ِهم حىت يتبني لهزم أنزُ
يهم آياتِنا ِِف اخ ِ
ِ ِ

َ ذ َََذ َ َ َ
ْ
ني ل ُه ْم أنذ ُُ اْل َ ُّق قـال :خـءوج
يف أنفسهم ويف اتفاا ،قلغ له :حىت يتب
انتما االفاا عليهم ،فوون قعرس
تءاه اخللق ال بع منه.
الماعم هو احلق عنع
َ
ْ
َ ُْ
يف قولـه َس ُُن ْ
زه ْم
 76ـ يف إرداد املفيع علي بن أيب محزس عن أيب احلسن موسـى
يهم آياتِنا ِِف اخ ِ
فاق و ِْل أنف ِس ِ
ِ ِ

َ ذ َََذ َ َُ ْ َذُ ْ
ُّ
َ
حىت يتبني لهم أنُ اْلق قال :الفنت يف آفاا األر  ،واملسخ يف أععا احلق.

 77ـ يف موـبال الشـءيعة قـال الوـادا  :العبوديـة جـوهءس كنههـا الءبوبيـة فمـا فمـع مـن العبوديـة وجـع يف الءبوبيـة،
َ َْ ُ ْ َ ذ َََذ َ َُ ْ َذُ ْ
ْ
اْل َ ُّق أَ َولَمْ
وما خفي يف الءبوبية أ يل يف العبوديـة ،قـال َ :س ُُن ْ
فاق و ِْل أنف ِس ِهم حىت يتبني لهم أنُ
يهم آياتِنا ِِف اخ ِ
ِ ِ
ْ
َر َ َذُ َ ُر َ ْ َ ٌ
يد أي موجود يف أليبتك وولءتك.
يَك ِف بِربك أنُ لَع ُك َش ٍء ش ِه
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 1ـ يف كتـاب ثـواب األعمـال ابسـناده إىل أيب عبـع قـال :مـن قـء وـم عسـق بع ـه يـوو الميمـة ووجهـه كـال ل أو
 ،فيمــول :عبــعي أدمنــغ قـءا س وــم وعســق ومل تــعر مــا ثواهبــا ،امــا لــو دريــغ مــا
كالشــمس وـ يمــة بـ يــعي
هــي ومــا ثواهبــا ملــا مللــغ قءا ــا ولكــن ســلجزيك ج ـزاك ،أدخلــوه اجلنــة ولــه فيهــا قوــء مــن ايقوتــة مح ـءا أبواهبــا ودــءفها
.
ودرجها منها ،يءى اهءها من ابطنها ،وابطنها من اهءها ،والة أل و من الهلمان املخلعين الذين و فهم
من قء سورس وم عسق كان ن تولى عليه امل عكـة ويسـتهفءون لـه
 2ـ يف جمما البيان أيب بن كعل عن النن
ويسرتمحون.
 3ـ يف كتــاب معــاين األخبــار ابســناده إىل ســفيان بــن ســعيع ال ــوري عــن الوــادا
 :واما وم عسق فمعناه احلكيم امل بغ
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وــعيا طويــل يمــول فيــه

العامل السميا المادر الموى.
األعةـم املمطــو ي لفـه الءسـول

واالمــاو

 4ـ يف تفسـو علــي بـن إبـءاهيم «وـم عســق» هـو وـءوف مــن أسـا
لواو عليه فيكون االسم األعةم الذي إذا دعا به أجاب.
وعثنا أمحع بن علي وامحع بن إدريس قاال :وعثنا د بن أمحع العلوي عن العمءكـي عـن د بـن لهـور قـال :وـعثنا
قــال :سعتــه يمــول :وــم
ســليمان بــن ساعــة عــن عبــع ابــن الماســم عــن حي ـ بــن ميســءس اخل عمــي عــن أيب جعفــء
عسق عـعد سـ المـاعم ـلواو عليـه ،وقـاف جبـل إلـيط ابلـعنيا مـن زمـءدس خلـءا فخلـءس السـما مـن ذلـك اجلبـل،
وعلم كل دي يف عسق (.)1
َ
َ ُ َُ ر ُ َ َْ
ُ َََ ذ ْ َ ْ َْ ذ َْ
ُ ذ
زد
 8ـ وقال علـي بـن إبـءاهيم يف قولـه
 :تكاد السماوات يتفطرن ِمن فو ِق ِهن َوالملئِكة يسبحون ِِبم ِ
َْ

ْ

َر ْ ََْ َ ُ َ
ون ل ِ َم ْن ِِف اْل ْر ِض قال :للم من من الشيعة التواب خا ة ،ولفظ اتية عاو ومعناه خاة.
رب ِهم ويستَ ِفر
ْ َْ
َ
ْ
ََْ َْ ُ َ
ون ل ِ َم ْن ِِف اْل ْر ِض قال الوادا  :ل ِ َم ْن ِِف اْلر ِض من امل من .
 6ـ يف جواما اجلاما ويستَ ِفر
 :وامل عك ــة وم ــن و ــول الع ــءش يس ــباون حبم ــع رهب ــم ال يف ــرتون
 7ـ يف جمم ــا البي ــان وروى ع ــن أيب عب ــع

ويستهفءون ملن يف األر من امل من .
زن فَز ْ
زر َن مز ْ
َََذ
زو ِق ِه ذن أي
 8ـ يف تفســو علــي بــن إبـءاهيم ويف روايــة أيب اجلــارود عــن أيب جعفــء
يف قولــه :يتفطز ْ ِ
يتوععن.
َ
ُ
َ َ ُ
َ َ
ُْ
ْ
ُِ ِ :لن ِذ َر أ ذآ القرى مكة ومن وواا سايء األر وفيـه وقولـهَ :وكذلِك أ ْو َحيْنا ِإْلْك ق ْرآنا َع َربِ ًّيا
 1ـ وقوله
ُ

ْ

َ

ِ ُِلنْ ِذ َر أ ذآ ال ُقرى َو َم ْن َح ْوِلزا قـال :أو المـءى مكـة سيـغ أو المـءى ألهنـا أول بمعـة خلمهـا
َذ
َ ذ
ذ َذَ َْ ُ َ ذ
ب َة ُم َ
بارَ .
َّلي بِب
ل
ا
لن
ت و ِضع ل ِ ِ ِ
ِ :إن أوَ دي ٍ
 11ـ يف كتــاب علــل الشـءاعا ابســناده إىل جعفــء بــن د الوــويف عــن د بــن علـي الءضــا
وامنا سى يع النن
يمول
__________________
( )1يف بعم النسخ« :وعلم علي

كله يف عسق» منه (ره)
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مـن األر  ،لمولـه

وــعيا طويــل وفيــه

األمي ألنه كان من أهل مكة ،ومكة من أمهاو المءى ،وذلك قول

ُ

ْ

َ

ُِ ِ :لنْ ِذ َر أ ذآ ال ُقرى َو َم ْن َح ْوِلا .

قــال :قلــغ :فلــم ســى النــن
 11ـ وابســناده إىل علــي بــن وســان وعلــى بــن أســباا وألــوه رفعــه عــن أيب جعفــء
ََ ْ َ ْ َ
ُ ْ
ُِ ِ :لنْ ِذ َر أ ذآ ال ُقرى ومن حوِلزا فـلو المـءى مكـة فميـل أمـي
األمي؟ قال :نسل إىل مكـة ،وذلـك قـول
لذلك.
 12ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وعثين احلس بن عبع السكيين عن أيب سعيع البجلي عن عبـع امللـك بـن هـارون
إىل ملـك الـءوو
عن أيب عبع عن آابعه لواو عليهم وعيا طويل يذكء فيه ملى االماو احلسن بن علي
للملـك عمـا سـ ل عنـه ويف أواخـء احلـعيا :ث سـ له عـن أروال املـ من ايـن تكـون إذا مـاتوا؟ قـال:
وجواابو االماو
األر  ،وإليهــا يطويهــا،
جتتمــا عنــع ــخءس بيــغ املمــعس يف كــل ليلــة لعــة وهــو عــءش األدن ،منهــا يبســط
ومنهــا احملشــء ومنهــا اســتوى ربنــا إىل الســما أي اســتوىل علــى الســما وامل عكــة ،ث س ـ ل عــن أروال الكفــار ايــن جتتمــا
ارا مــن املشــءا وارا مـن املهــءب ويتبعهــا بــءحي
فمـال :جتتمــا يف وادي ولــء مـوو ورا معينــة الــيمن ث يبعـا
دعيعين فياشء الناس عنع خءس بيغ املمعس ،فياشـء أهـل اجلنـة عـن ميـ الوـخءس ويزلـة املعتـرب ،وتوـو جهـنم عـن
يسار الوخءس يف ختوو األرضـ السـابعة وفيهـا الفلـق والسـج  ،فتتفـءا اخل يـق مـن عنـع الوـخءس ،فمـن وجبـغ لـه اجلنـة
ْذ ََ ٌ
َ ٌ
يق ِف ذ
الس ِع ِري .
دخلها ،وذلك قوله :ف ِريق ِِف اْلَن ِة وف ِر ِ
قــال :س ـ ل رجــل يمــال لــه بشــء بــن ألالــل أاب عبــع
 13ـ يف أمــاح الوــعوا ابســناده إىل أيب عبــع
ُ
ُذ
َْ َ َ ْ
زد ُعوا ُك أنزا ٍ بِ ِإمزا ِم ِه ْم قـال :امـاو دعـا إىل
 :يوآ ن
احلس ( ) فمال :اي بن رسول أخربين عن قول

هــعى فلجــابوه إليــه وامــاو دعــا إىل ضـ لة فلجــابوه إليهــا ،هـ ال يف اجلنــة وهـ ال يف النــار ،وهــو قولــه
ْذ ََ ٌ
يق ِف ذ
الس ِع ِري واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
اْلَن ِة وف ِر ِ
 14ـ يف أ ول الكايف علي بن إبءاهيم عن أبيه عن احلسن بن سية عن أبيه

558

 :فَر ٌ
يززق ِِف
ِ

عمن ذكءه عن أيب عبع

قال :خطل رسول

الناس ث رفا يعه اليم قابلـا علـى كفـه ث قـال :أتـعرون

ايهــا النــاس مــا يف كفــي؟ قــالوا :ورسـوله اعلــم ،فمــال :فيهــا أســا أهــل اجلنــة وأســا آابعهــم وقبــاعلهم إىل يــوو الميامــة ،ث
رفــا يــعه الشــمال فمــال :ايهــا النــاس أتــعرون مــا يف كفــي؟ قــالوا :ورس ـوله اعلــم فمــال :أســا أهــل النــار وأســا آابعهــم
ْذ ََ ٌ
َ ٌ
يق ِف ذ
الس ِع ِري .
وقباعلهم إىل يوو الميامة ث قال :وكم وععل ،وكم وععل ف ِريق ِِف اْلَن ِة وف ِر ِ
 15ـ يف بوــاعء الــعرجاو أمحــع بــن د عــن د بــن إساعيــل عــن د ابــن الفلــيل عــن أيب الوــبال الكنــاين عــن أيب
ويف يعه اليمـ كتـاب ،ويف يـعه اليسـءى كتـاب
قال :وعثين أيب عمن ذكءه قال :خءج علينا رسول
جعفء
فنشء الكتاب الذي يف يعه اليم فمءا :بسمميحرلا نمحرلا هللا  كتاب ألهل اجلنة أبساعهم وأسـا آابعهـم وقبـاعلهم ال يـزاد
فــيهم واوــع وال يــنمص مــنهم واوــع ،قــال :ث نشــء الــذي بيــعه اليســءى فم ـءا :كتــاب مــن الــءمحن الــءويم ألهــل النــار
أبساعهم وأسا آابعهم وقباعلهم ال يزاد فيهم واوع وال ينمص منهم واوع.

َ ُ َ
َ
زم أُ ذ
ْل َ َعلَ ُه ْ
 16ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وامـا قولـهَ :ول َ ْ
زدة قـال :لـو دـا أن اعلهـم كلهـم
واح
زة
م
زو شزاء اهلل
ِ
ْ ُْ ُ َ ْ َ ُ ََْ َ ذ ُ َ
َ
ون تل د ـلواو
لكن يد ِخل من يشزاء ِِف رْح ِتز ُِ والظزالِم
معووم م ل امل عكة ب طبا لمـعر عليـه ،و ِ
َ
ََ ْ
اختَلَ ْفزتُ ْم فيزُ م ْ
زن َ ْ
َش ٍء مـن املـذاهل واخـرت ألنفسـكم مـن
وما
عليهم ما ل ُه ْم ِم ْن َو ِ ٍِّل َوال نَ ِر ٍري وقوله
ِ ِ ِ

األداين فاكم ذلك كله إىل يوو الميامة.
 17ـ يف أ ول الكايف سهل عن إبءاهيم بـن د اامـعاين قـال :كتبـغ إىل الءجـل  :إن مـن قبلنـا مـن مواليـك فمـع
َ ْ
اختلفوا يف التوويع ،فمنهم يمول جسـم ومـنهم مـن يمـول ـورس ،فكتـل خبطـه :سـباان مـن ال حيـع وال يو ـة لزي َس
َ ْ

َ

ْ

السم ُ
َش ٌء َو ُه َو ذ
يع َ
ك ِمث ِل ُِ ْ
اْل ِر ُري .
ِ
 18ـ سـهل عـن علـي بـن د الماسـاين قـال :كتبـغ إليـه أن مـن قبلنـا قـع اختلفـوا يف التوويـع ،قـال :فكتـل .سـباان
السم ُ
َش ٌء َو ُه َو ذ
يع ْ َ
من ال حيع وال يو ة لَيْ َس َك ِمثْ ِل ُِ َ ْ
اْل ِر ُري .
ِ
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 19ـ سهل عن بشء بن بشار النيشابوري قال :كتبغ إىل الءجل

َ ْ
أن من قبلنا قع اختلفوا يف التوويـع ف ِمزن ُه ْم

َ

ُ

ُ

َ

َم ْن ي ُقوَ  :جسمَ ،ومزنْ ُه ْم َم ْ
زن ي ُقزوَ  :ـورس ،فكتـل إىل :سـباان مـن ال حيـع وال يو ـة وال يشـبهه دـي  ،و
ِ
ْ
السم ُ
َش ٌء َو ُه َو ذ
يع َ
لَيْ َس َك ِمثْ ِل ُِ َ ْ
اْل ِر ُري .
ِ
اس ــلله عــن اجلس ــم
 21ـ د بــن احلســن عــن ســهل بــن زايد عــن محــزس بــن د قــال :كتب ــغ إىل أيب احلســن
َ

َ ْ

َ

والوورس ،فكتل :سباان من ليْ َس ك ِمث ِل ُِ ْ
َش ٌء ال جسم وال ورس.
خطبة مءوية عن أمـو املـ من وفيهـا :لَيْ َس َك ِمثْ ِلز ُِ َ ْ
َش ٌء إذ كـان الشـي مـن
 21ـ يف موبال ديخ الطاعفة
مشيته ،فكان ال يشبه مكونه.
مـءس بعـع مـءس
 22ـ يف عيـون األخبـار يف ابب العلـل الـذ ذكـء الفلـل بـن دـاذان يف آخءهـا انـه سعهـا مـن الءضـا
َ

َ ْ

َ

ودي ا بعع دي  ،فان قال :فلم وجل عليهم اوقءار أبنه ليْ َس ك ِمث ِل ُِ ْ
َش ٌء ؟ قيل :لعلل منها أن ال يكونـوا قا ـعين
َ ْ
( )1نحـوه ابلعبـادس والطاعـة دون ألـوه ،ألـو مشـتبه علـيهم أمـء رهبـم و ـانعهم ورازقهـم ،ومنهـا اهنـم لـو مل يعلمـوا انـه لززي َس
َك ِمثْ ِل ُِ َ ْ
َش ٌء مل يعروا لعل رهبـم و ـانعهم هـذه األ ـناو الـذ نوـبها اـم آابؤهـم والشـمس والممـء والنـوان إذا كـان جـاعزا

أن يكون عليهم مشتبه ،وكان يكون يف ذلك الفساد وتءك طاعاته كلها وارتكاب معا ـيه كلهـا علـى قـعر مـا يتنـاهى مـن
اخبار هذه األرابب وأمءها وهنيها ،ومنها انه لو مل ال عليهم ان يعءفوا انه لَيْ َس َك ِمثْ ِل ُِ َ ْ
َش ٌء جلاز عنعهم ان اـءى
عليــه مــا اــءى علــى املخلــوق مــن العجــز واجلهــل والتهــو والــزوال والفنــا والكــذب واالعتــعا  ،ومــن جــازو عليــه هــذه
األديا مل ي من من فناؤه ومل يوثق بععله ،ومل حيمق قولـه وامـءه وهنيـه ووعـعه ووعيـعه وثوابـه وعمابـه .ويف ذلـك فسـاد اخللـق
وابطال الءبوبية.
 23ـ يف كتاب التوويع خطبة لعل ٍّي
__________________

يمول فيها :وال له م ل فيعءف مب له.

( )1كذا فيما ولءين من النسخ الذ ال خيلو بعلها من الواة واالعتماد والةاهء انه ال زاععس «منه ره».
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 24ـ وخطبة اخءى يمول

 ،فيها :وع األديا كلها عنع خلمه إايها اابنة اا من دبهه واابنة له من دبهها.

فيها :وال خيطء ببال اوىل الءواايو خاطءس من تمـعيء جـ ل عزتـه لبعـعه مـن أن يكـون
 25ـ وخطبة اخءى يمول
يف قوى احملعودين ألنه خ ف خلمه.
ف دبه له يف املخلوق  ،وامنا يشبه الشي بععيله ،فاما ما ال ععيل له فكية يشبه بهو م اله.
 26ـ وابسـناده إىل طـاهء بـن وـا بـن ماهويـه قـال :كتبـغ إىل الطيـل يعـ أاب احلسـن  :مـا الـذي ال اتـزى يف
معءفة اخلالق بعونه؟ فكتل لَيْ َس َك ِمثْ ِل ُِ َ ْ
َش ٌء مل يزل سيعا وعليما وبووا وهو الفعال ملا يءيع.
عــن التوويــع ،فملــغ :أتــوهم دــي ا؟
 27ـ وابســناده إىل عبــع الــءمحن بــن أيب رـءان قــال :ســللغ أاب جعفــء ال ــاين
فمال :نعم ألو معمـول وال إلـعود ،فمـا وقـا ومهـك عليـه مـن دـي فهـو خ فـه ال يشـبهه دـي وال تعركـه األوهـاو ،كيـة
تعركه األوهاو وهو خ ف ما يعمل وخ ف ما يتوور يف األوهاو ،امنا يتوهم دي ألو معمول وال إلعود.
 28ـ وابسناده إىل د بن عيسى بن عبيع أنه قال :قـال الءضـا  :للنـاس يف التوويـع ث ثـة مـذاهل :نفـي وتشـبيه
وإثب ــاو به ــو تش ــبيه ،فم ــذهل النف ــي ال ا ــوز ،وم ــذهل التش ــبيه ال ا ــوز ،الن تع ــاىل ال يش ــبهه د ــي  ،والس ــبيل يف
الطءيق ال ال ة إثباو ب تشبيه.
 29ـ وابسناده إىل احلس بن سعيع قال :س ل أبو جعفء  :اوز أن يمال ت :انه دي ؟ فمال :نعـم ختءجـه عـن
احلعين وع التشبيه ووع التعطيل.
من االخبار يف التوويع وـعيا طويـل يمـول فيـه  :وقلنـا
 31ـ يف عيون األخبار يف ابب ما جا عن الءضا
انــه سيــا ال خيفــي عليــه أ ـواو خلمــه مــا بـ العــءش إىل ال ــءى مــن الــذرس إىل أكــرب منهــا يف بءهــا وحبءهــا وال يشــتبه عليــه
لها ا ،فملنا عنع
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ذلك سيـا ال أبذن ،وقلنـا انـه بوـو ال ببوـء ،ألنـه يـءى اثـء الـذرس السـاما ( )1يف الليلـة الةلمـا علـى الوـخءس السـودا ،
ويــءى دبيــل النمــل يف الليلــة العجنــة ( )2ويــءى ملــارها ومنافعهــا واثــء ســفادها ( )3وفءاخهــا ونســلها فملنــا عنــع ذلــك :انــه
بوو ال كبوء خلمه.
َ
ر
ذُ ُ
َش ٍء َعل ٌ
كل ْ
يم .
ِ
قال عز من قاعل :إِنُ بِ
فيه ــا :ف ــارا األد ــيا ال عل ــى
وهــي خطب ــة الوس ــيلة ق ــال
 31ـ يف روض ــة الكــايف خطب ــة ألمــو امل ـ من
اخــت ف األمــاكن ،ويكــون فيهــا ال علــى وجــه املمازجــة وعلمهــا ال أبداس ال يكــون العلــم إال هبــا ،ولــيس بينــه وبـ معلومــه
علم ألوه به كان عاملا مبعلومه.
 32ـ يف بوـاعء الــعرجاو عبـع بــن عـامء (مهـءان خ ل) عـن عبــع الـءمحن بــن أيب ـ رـءان قـال :كتــل أبـو احلســن
يف أرضـه ،فلمـا قـبم د
كـان أمـ
وسلله اقء نيها قال :علي بن احلسـ عليهمـا ـ السـ و أن دا
الءضا
كنا أهل البيغ ورثته ،فنان أمنا يف أرضـه إىل قولـه :ونحـن الـذين دـء لنـا دينـه ،فمـال يف كتابـه :دـء لكـم
اي آل د مــن الــعين مــا و ــى بــه نووــا قــع و ــينا مبــا و ــى بــه نووــا والــذي ،أووينــا إليــك اي د ومــا و ــينا بــه إب ـءاهيم
واسعيل وإسااا ويعمـوب وموسـى وعيسـى فمـع علمنـا وبلهنـا مـا علمنـا واسـتودعنا علمهـم ونحـن ورثـة األنبيـا ونحـن ورثـة
اوىل العــزو مــن الءســل أن أقيم ـوا الــذين اي آل د وال تتفءق ـوا فيــه وكون ـوا علــى لاعــة كــرب علــى املشــءك مــن أدــءك بواليــة
مـا تـععوهم إليـه مـن واليـة عل ٍّـي ان اي د يهـعى إليـه مـن ينيـل مـن ايبـك إىل واليـة عل ٍّـي  ،واحلـعيا
على
طويل أخذا منه موضا احلاجة.
__________________
( )1الذرس :هار النمل .والساما  :السودا .
( )3السفاد :اجلما .
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 33ـ يف أ ول الكايف احلس بـن د عـن معلـى بـن د عـن عبـع
َ

َ

َ ْ

بـن إدريـس عـن د بـن سـنان عـن الءضـا

ُ ْ
َ َْ ُ ُ
َُ َ
وه ْم إِْلْ ُِ اي د مـن واليـة علـى» هكـذا يف الكتـاب إلفو ـة (خمطوطـة
ْش ِكني ما تدع
 :كَّب لَع الم ِ

يف قـول
خ ل).
 34ـ علي بن د عن بعم أ اابه عن آدو بن إساق عن عبـع الـءزاا بـن مهـءان عـن احلسـ ابـن ميمـون عـن د
َ َ ذ ُ ُ ََ
َ ْ
ُ
ُ
ُ
ون  ،ث دعـاهم إىل
بعا نووا إىل قومـه أ ِن اعبدوا اهلل واتقوه وأ ِطيع ِ

قال :إن
بن سامل عن أيب جعفء
 ،فـععاهم إىل أن يعبـعوا وال
إىل أن بلهـوا دا
ووـعه وان يعبـعوه وال يشـءكوا بـه دـي ا ،ث بعـا األنبيـا
َ
ذ
َ
ْ َْ ْ َ
ذ
ُ
َ َ َ َ ُ
ك ْم م َن ر
ك َوما َو ذصيْنا بزُ إبْزراه َ
يم َو ُمزوىس
اَّلي أوحينا إِْل
اف
يشءكوا بـه دـي ا ،وقـالِ :شع ل
ين ما َوَّص بِ ُِ نوحا َو ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ

ر َ َ َََذ ُ
ََُ ََ ُْ ْ
َ ْ َ ُ ْ
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َوعير أَ ْن أَق ُ
شاء َو َيه ِدي إْلُ َم ْن
اهلل جتَ ُِّ إْلُ من ي
ني ما تد ُعوه ْم إْلُ
ْش ِك
م
ال
لَع
َّب
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ُ
ي
ف
وا
ق
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ف
ت
ت
ال
و
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اف
وا
يم
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يُن ُ
 ،فمـن آمـن خملوـا
إىل قومهم بشهادس أن ال إله إال واوقـءار مبـا جـا مـن عنـع
يب  ،فبعا األنبيا
ِ

ومــاو علــى ذلــك ادخلــه

اجلنــة بــذلك ،وذلــك أن

جــل وعــز لــيس بةـ و للعبيــع ،وذلــك أن

جــل وعــز مل يكــن

يعــذب عبــعا وـ يهلــظ عليــه يف المتــل واملعا ــي الــذ أوجــل جــل وعــز عليــه هبــا النــار ملــن عمــل هبــا ،فلمــا اســتجاب
لكل نن من استجاب له من قومه من امل من جعل لكل نن منهم دءعة ومنهاجا ،والشءعة واملنهاج سبيل وسنة.
 35ـ علــي بــن إبـءاهيم عــن أبيــه عــن أمحــع بــن د بــن أيب نوــء وعــعس مــن أ ــاابنا عــن أمحــع بــن د بــن خالــع عــن
قـال :إن تبـارك
إبءاهيم بن د ال مفي عن د بن مـءوان ليعـا عـن أابن بـن ع مـان عمـن ذكـءه عـن أيب عبـع
التوويــع واوخـ ة وخلــا األنــعاد والفطــءس احلنيفيــة
دـءايا نــول وإبـءاهيم وموســى وعيســى
وتعــاىل اعطــى دا
السماة ال رهبانية وال سياوة ،أهل فيها الطيباو ووءو فيها اخلباعا ،ووضا عنهم إ ءهم واألأل ل الذ كانـغ علـيهم،
ث افرت عليه فيها الوـلوس والزكـاس والوـياو واحلـ واألمـء ابملعـءوف والنهـى عـن املنكـء واحلـ ل واحلـءاو واملواريـا واحلـعود
والفءاعم واجلهاد يف سبيل  ،وزاده الوضو وفلله بفا ة الكتاب وخواتيم سورس
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البمــءس واملفوــل ،وأوــل لــه املهــنم والفــي ونوــءه ابلءعــل ،وجعــل لــه األر مســجعا وطهــورا ،وأرســله كافــة إىل األبــيم
واألسود واجلن واالنس .وأعطاه اجلزية وأسء املشءك وفـعاهم ،ث كلـة مـا مل يكلـة أوـعا مـن األنبيـا  ،انـزل عليـه سـية
من السما يف ألو ألمع وقيل له :قاتل يف سبيل ال تكلة إال نفسك.
 36ـ يف روضة الكايف علي بن إبءاهيم عن أبيه عن أمحع بن د بن أيب نوء عن أابن بن ع مان عـن اسعيـل اجلعفـي
أن يعبــعوا ابلتوويــع واوخـ ة وخلــا األنــعاد ،وهــو الفطــءس الــذ
قــال :كانــغ دـءيعة نــول
عــن أيب جعفــء
فطء الناس عليهـا وأخـذ مي اقـه علـى نـول وعلـى النبيـ ـلواو علـيهم ألعـ أن يعبـعوا تعـاىل ،وال يشـءكوا بـه
دــي ا ،وامــءه ابلو ــلوس واألمــء ابملعــءوف والنهــى عــن املنكــء واحل ـ ل واحل ـءاو ،ومل يف ــء علي ــه اوكــاو وــعود وال ف ـءاعم
مواريا فهذه دءيعته.
 37ـ يف كتاب التوويع ابسناده إىل عبع العةيم بن عبـع احلسـ قـال :دخلـغ علـى سـيعي علـي بـن د بـن علـي
فلمـا بوـء يب قـال ح :مءوبـا بـك اي أاب
بن موسى بن جعفـء بـن د بـن علـي بـن احلسـ ابـن علـي بـن أيب طالـل
الماسم أنغ ولينا وما ،قال :فملغ له :اي بن رسول ان أريـع أن اعـء عليـك ديـين فـان كـان مءضـيا ثبـغ عليـه وـ
 ،فمــال :ها ــا اي أاب الماســم فملــغ :إن أقــول :إن تبــارك وتعــاىل واوــع لــيس كم لــه دــي  ،خــارج مــن
الم ـي
احلــعين وــع االبطــال ووــع التشــبيه وانــه لــيس جبســم وال ــورس وال عــء وال جــوهء ،بــل هــو جمســم األجســاو وموــور
الوور ،وخالق االعءا واجلواهء ،ورب كل دي ومالكه وجاعله وإلعثه ،وأن إلمعا عبـعه ورسـوله خـا النبيـ فـ نـن
بعــعه إىل يــوو الميمــة وأقــول أن االمــاو واخلليفــة ووح األمــء بعــعه أمــو امل ـ من علــي بــن أيب طالــل  ،ث احلســن ث
احلس ث علي بن احلس ث إلمع بن علي ث جعفء بن إلمع ث موسى بـن جعفـء ث علـي بـن موسـى ث إلمـع بـن علـي
ث أنــغ اي مــوالي ،فمــال  :ومــن بعــعي احلســن إبــين ،فكيــة النــاس ابخللــة مــن بعــعه قــال :فملــغ :وكيــة ذاك اي
موالي؟ قال :ألنه ال يـءى دخوـه وال حيـل ذكـءه ابسـه وـ خيـءج ،فـيم األر قسـطا وعـعال كمـا مل ـغ لمـا وجـورا،
قال :فملغ :أقءرو وأقول أن وليهم وح
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وعــعوهم عــعو  ،وطــاعتهم طاعــة  ،ومعوــيتهم معوــية  ،وأقــول أن املع ـءاج وــق واملســاعلة يف المــرب وــق ،وأن
َ

َ

ٌ

َ

َ

ْ

َْ َ
َ ذ ذ َ َ
ُُ
َ ذ َ َْ ُ َ ْ
زور ،
اجلنة وق والنار وق ،والوـءاا وـق وامليـزان وـق ،وأن الساعة آ ِتية ال ريب ِفيها وأن اهلل يبعزث مزن ِِف القب ِ
وأقـول :إن الفـءاعم الواجبـة بعـع الواليـة الوـلوس والزكـاس والوـوو واحلـ واجلهـاد واألمـء ابملعـءوف والنهـى عـن املنكـء ،فمـال
 :اي أاب الماســم هــذا و ديــن الــذي ارتلــاه لعبــاده ،فاثبــغ عليــه ثبتــك ابلمــول ال ابــغ يف
علــي بــن إلم ـع

احليوس العنيا ويف اتخءس.
ع ــن أبي ــه ع ــن آابع ــه ع ــن أم ــو املـ ـ من
 38ـ وابس ــناده إىل الـ ـءاين ب ــن الو ــلغ ع ــن عل ــي ب ــن موس ــى الءض ــا
 :ما آمن يب من فسء بءايه ك مي ،وما عءفين من دـبه خبلمـي ،ومـا علـى
 :قال
قال :قال رسول
ديين من استعمل المياس يف ديين.
 39ـ وابسـناده إىل داود بـن سـليمان الفـءا عـن علـي بـن موسـى الءضـا عـن أبيـه عـن آابعـه عـن عل ٍّـي
 :التوويع نوة العين.
رسول
قــال :قــال رســول
 41ـ يف كتــاب اخلوــال عــن جعفــء بــن د عــن أبيــه عــن آابعــه عــن علـ ٍّـي

قـال :قـال
 :أفلــل

دينكم الور .
أنه قال :أفلل العبادس الفمه ،وأفلل العين الور .
 41ـ عن ابن عمء عن رسول
 42ـ يف أ ول الكايف د بن حي عن أمحع بن د بن عيسى عن احلس ابن سـعيع عـن بعـم أ ـاابنا عـن عبيـع
عن االستطاعة فلم ابين ،فعخلغ عليه دخلـة اخـءى
بن زرارس قال :وعثين محزس بن محءان قال :سللغ أاب عبع

فملــغ :أ ــلاك انــه قــع وقــا يف قلــن منهــا دــي ال خيءجــه إال دــي أسعــه منــك ،قــال :فانــه ال يلــءك مــا كــان يف
قلبــك ،قلــغ :أ ــلاك ان أقــول إن تبــارك وتعــاىل مل يكلــة العبــاد مــا ال يســتطيعون ،ومل يكلفهــم إال مــا يطيمــون،
واهنم ال يونعون دي ا من ذلك إال إبرادس ومشيته وقلاعه وقـعره؟ قـال :فمـال :هـذا ديـن الـذي اا عليـه وآابعـي أو
كما قال.
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 43ـ احلسـ بـن د عـن معلـى بـن د عـن د بـن لهـور إىل قولـه عنـه عـن معلـى بـن د عـن الودـا عـن أابن عـن
ومعـه الوـايفة فمـال لـه أبـو جعفـء  :هـذه ـايفة خما ـم
اسعيـل اجلعفـي قـال :دخـل رجـل علـى أيب ـ جعفـء
دـهادس أن ال إلـه إال
سلل عن العين الذي يمبل فيه العمل ،فمال :رمحـك هـذا الـذي أريـع ،فمـال أبـو جعفـء
ووــعه ال دـءيك لــه ،وأن إلمـعا عبــعه ورسـوله وتمــء مبــا جــا بــه مــن عنــع  ،والواليــة لنــا أهــل البيــغ والـربا س مــن عــعوا
والتسليم ألمءا ،والور والتواضا وانتةار قاعمنا فان لنا دولة إذا دا جا هبا.
 44ـ علي بن إبءاهيم عـن أبيـه وأبـو علـي األدـعءي عـن د بـن عبـع اجلبـار ليعـا عـن ـفوان بـن حيـ عـن عمـءو بـن
وهـو يف منـزل أخيــه عبـع بـن د فملـغ لـه :جعلـغ فـعاك مـا وولــك إىل
وءيـا قـال :دخلـغ علـى أيب عبـع
هذا املنزل؟ قال :طلل النزهة ( ،)1فملغ :جعلغ فعاك أت أقص عليك ديين؟ فمال :بلى.

ََ ذ ذ َ َ َ ٌ
زة ال َريْ َ
زب
ووعه ال دءيك لـه وأن إلمـعا عبـعه ورسـوله وأن السزاعة آ ِتي

قلغ :أدين بشهادس أن ال إله إال
ََ ذ َ َ َْ ُ
زن ِف الْ ُقبُ
ث َم ْ
زور  ،واقـاو الوـلوس وإيتـا الزكـاس و ـوو دـهء رملـان ووـ البيـغ والواليـة لعلـ ٍّي أمـو
ِفيها ،وأن اهلل يبع
ِ
ِ
والوالية للاسن واحلسـ  ،والواليـة لعلـي بـن احلسـ والواليـة حملمـع بـن علـي ولـك مـن بعـعه
امل من بعع رسول

لواو عليهم ألع وإنكـم أعمـذ ،عليـه أوـ وعليـه أمـوو وأديـن بـه فمـال :اي عمـءو هـذا ديـن وديـن آابعـي
الـذي أديـن بـه يف الســء والع نيـة ،فـاتق وكـة لســانك إال مـن خـو ،وال تمـل ان هــعيغ نفسـي بـل هـعاك فــلد
به عليك ،وال تكن ن إذا اقبـل طعـن يف عينـه ،وإذا أدبـء طعـن يف قفـاه ( )2وال مـل النـاس علـى
دكء ما أنعم
كاهلك فانك أودك إن محلغ الناس على كاهلك أن
__________________
( )1النزهة :البعع عن الناس.
( )2قال اولسي (ره) :أي كن من األخيار ليمـعوك النـاس يف وجهـك وقفـاك وال تكـن مـن األدـءار الـذين يـذمهم النـاس يف ولـورهم وأليبـتهم ،أو
أمء ابلتمية من املخالف أو وسن املعادءس مطلما.
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يوععوا دعل كاهلك (.)1
يف قـول

 45ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم وـعثين أيب عـن علـي بـن مهـزاير عـن بعـم أ ـاابنا عـن أيب عبـع
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 :أن أ ِقيموا افين قال :االماو «وال تتفءقوا فيه» كناية عن أمو امل من
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اف
ِشع ل
 46ـ وفيه قوله
ما َوَّص بِ ُِ نوحا َو ِ
ِ
ِ
َ
َ
يم َو ُموىس َوعير أ ْن أق ُ
يموا ر
اف َ
اي د َوما َو ذصيْنا بُ إبْراه َ
ين أي تعلمـوا الـعين يعـ التوويـع ،واقـاو الوـلوس وإيتـا
ِ
ِ
ِِ ِ ِ

الزكـاس و ـوو دـهء رملـان ووـ البيـغ والسـنن واألوكــاو الـذ يف الكتـل واوقـءار بواليـة أمـو املـ من

«وال تتفءقـوا
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شاء أي خيتار َو َي ْهدي إْلُ َم ْن يُن ُ
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يب وهم االعمة لواو عليهم ألع الذين اختارهم واجتباهم
ِ
ِ
ََ ُ ذ
َ ُ ُ ْ ْ ُ ْ
ْ
زم َدَيزا بَيْزنَ ُه ْم قـال :مل يتفءقـوا جبهـل ولكـنهم تفءقـوا ل ـما
قال جل ذكـءهَ :وما تف ذرقوا ِإال ِم ْن َدع ِد ما جاءهم ال ِعل

جاعهم العلم وعءفوه فاسع بعلهم بعلـا ،وبهـى بعلـهم علـى بعـم ل ـما رأوا مـن تفاضـل أمـو ـ املـ من أبمـء

فتفءقـوا
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يف املذاهل وأخذوا ابترا واألهوا  ،ث قال
قال :لوال أن قع قعر ذلك أن يكون يف التمعيء االول لملي بينهم إذا اختلفوا واهلكهم ومل ينةءهم ولكـن اخـءهم إىل
َ ذ ذ َ ُ ُ ْ
َ ْ َْ ْ َ
َ ٍّ ْ ُ
زُ ُ
يزب كنايـة عـن الـذين نملـوا ( )2أمـء
ر
م
ن
م
زك
ش
زِف
ل
م
ه
د
ع
د
ن
م
تا
ب
ِ
ِ
أجـل مسـمى املمـعر و ِإن ِ
ِ ِ
ورروا ال ِ
ِ ٍ
ِ
اَّلين أ ِ
َ َ َ ْ ُ
ع َو ْ
استَ ِق ْم
 ،ث قال جل ذكءه :ف َِّللِك فاد
رسول
__________________

( )1الكاهل :ممعو أعلى الةهء ا يلى العنق أو مو ل العنق يف الولل والشـعل :بعـع مـا بـ املنكبـ  ،قـال يف مـءآس العمـول أي ال تسـلط النـاس
علــى نفســك بــرتك التميــة ،أو ال ملهــم علــى نفســك بك ــءس املعاهنــة واملــعارس معهــم حبيــا تتلــءر بــذلك كــلن يلــمن اــم وحيمــل عــنهم مــاال يطيــق أو
يطمعهم يف أن حيكم خب ف احلق أو يوافمهم فيما ال حيل وهذا أفيع وان كان االول أ هء.
( )2ويف املوعر «ع عن الذين نملوا  ...اه».
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َ ُ
َ ْ ُ
ع َو ْ
استَ ِق ْم كما أ ِم ْر َت .
فاد

يع هذه األمور والعين الذي تمعو ذكءه ،ومواالس أمو امل من

زن يُن ُ
 47ـ وفيه متول آبخء احلعيا الـذي نملنـاه عنـه اوال اعـ قولـهَ :و َي ْهزدي إْلزُ َم ْ
يزب ث قـال جـل ذكـءه:
ِ
ِ
َ ُ
َ َ َ ْ ُ
ع َو ْ
استَ ِق ْم كما أ ِم ْر َت يع إىل والية أمو امل من لواو عليه.
ف َِّللِك فاد
ْ
ُ
قال عز من قاعلَ :وقل َآمنْ ُت بِما أنََّ اهلل ِم ْن ِكتا ٍ .

قـال :مـا أنـزل
 48ـ يف كتاب علل الشءاعا ابسناده إىل مسلم بن خالع املكـي عـن جعفـء ابـن د عـن أبيـه
أبلســنة قــومهم ،وكــان يمــا يف مســاما نبينــا
تبــارك وتعــاىل كتــااب وال وويــا إال ابلعءبيــة ،فكــان يمــا يف مســاما األنبيــا
أبي
ابلعءبيــة ،فــاذا كلــم بــه قومــه كلمهــم ابلعءبيــة فيمــا يف مســامعهم بلســاهنم وكــان أوــع ال خياطــل رســول
.
له
عنه تشءيفا من
لسان خاطبه اال وقا يف مسامعه ابلعءبية .كل ذلك يرتجم جربعيل
 49ـ يف جممــا البيــان :ال عــعل بيــنكم ويف احلــعيا :ثـ ث منجيــاو وثـ ث مهلكــاو ،فاملنجيــاو العــعل يف الءضــا
والهلل ،والموع يف اله والفمء ،وخشية يف السء والع نية ،واملهلكاو دـح مطـا ( )1وهـوى متبـا ،وإعجـاب املـء
بنفسه.
ذ

َ َ ْ

ْ

ْ

ْ
َ
ُ
زيان قـال :امليـزان أمـو املـ من
بتا َ بِاْل َ رق َوال ِم
:
اهلل ِ
اَّلي أن َََّ ال ِ
َ ْ
َ ذ َ َ
َ
ززيان قـال :يعـ االمـاو
ماء َرف َعها َو َوض َع ال ِم
يف سـورس الـءمحن :والس

 51ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ث قـال
لواو عليه .والعليل على ذلـك قولـه
.
 51ـ يف أ ول الكايف د بن حي عن سلمة بن اخلطاب عن احلس بن عبع الـءمحن عـن علـي بـن أيب محـزس عـن أيب
قال :قلغ:
بوو عن أيب عبع
__________________

لطية

( )1الشح :البخل ما وءة .قال بعـم العـارف  :الشـح يف نفـس اونسـان لـيس مبـذموو ألنـه طبيعـة خلمهـا تعـاىل يف النفـوس كالشـهوس واحلـءة
ل بت وملولاة عمارس العامل وامنا املذموو أن يستوح سلطانه على الملل فيطا «انتهى» وكلن هذا هو املءاد من هذا احلعيا.
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بعبــاده يــءزا مــن يشــا قــال :واليــة أمــو امل ـ من  ،فملــغ :مــن كــان يءيــع وــءث االخــءس قــال :معءفــة أمــو امل ـ من

ْ
َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُّ ْ ُ ْ
واالعمة نََّ ْد َ ُ
افنيا نثتِ ُِ ِمنهزا
ه ِِف َح ْررِ ُِ قال :نزيعه منها قال :يستويف نويبه من دولتهم ومن اكن ي ِريد حرث
ِ

وماله يف االخءس من نويل قال :ليس له يف دولة احلق ما االماو نويل ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 52ـ احلس بن د بن عامء عن معلى بن د عن احلسـن بـن علـي الودـا عـن أمحـع بـن عاعـذ عـن أيب خعاـة عـن

قــال :مــن أراد احلــعيا ملنفعــة الــعنيا مل يكــن لــه يف االخــءس نوــيل ،ومــن أراد بــه خــو االخــءس أعطــاه
أيب عبــع
خو العنيا واالخءس.
 53ـ علي بن إبءاهيم عن أبيه عن الماسم بن د اال بهان عن املنمءي عن وفص بن ألياث عـن أيب عبـع
قال :من أراد احلعيا ملنفعة العنيا مل يكن له يف اتخءس نويل.
 54ـ يف الكايف ععس من أ اابنا عن سهل بن زايد عن عبع الءمحان بن أيب رءان عـن عا ـم بـن محيـع عـن أيب محـزس
عــن حيـ بــن عميــل عــن وســن قــال :خطــل أمــو املـ من ــلواو عليــه فامــع واثـ عليــه وقــال :امــا بعــع إىل أن
قــال  :إن املــال والبن ـ وــءث الــعنيا ،والعمــل الوــاحل وــءث االخــءس ،وقــع امعهمــا ألق ـواو فاوــذروا مــن مــا
وذركم من نفسه ،واخشوه خشية ليسغ بتعذيء ،واعملوا يف ألو راي وال سعة.
قـال :املـال والبنـون وـءث
 55ـ يف تفسو علي بن إبـءاهيم وـعثين أيب عـن بكـء بـن د األزدي عـن أيب عبـع
العنيا ،والعمل الواحل وءث االخءس ،وقع امعهما ال قواو.
قال :مـن كانـغ نيتـه الـعنيا فـءا عليـه امـءه وجعـل الفمـء بـ عينيـه ،ومل
 56ـ يف جمما البيان وروى عن النن
له وجعل ألناه يف قلبه وأتته العنيا وهي راألمة.
اته من العنيا إال ما كتل له ،ومن كانغ نيته اتخءس لا
 57ـ يف روضة الكايف علي بن د عن علي بن العباس عن احلسن بن عبع الءمحن
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عن عا م بن محيع عن أيب محزس عن أيب جعفء

ََ ْ َْ ُ َ ْ
َ َ ْ
اختُ ِل َف ِفي ُِ قـال:
بتا ف
َ :ولقد آتينا موىس ال ِ

يف قوله

اختلفـوا كمــا اختلفــغ هــذه االمــة يف الكتــاب وســتختلفون يف الكتــاب الــذي مــا المــاعم الــذي اتــيهم بــه وـ ينكــءه اس
ٌ َ
َ َ
ذ ذ
ََْ َ َ ُ َْ ْ َُ َ َْ
ٌ
ني ل ُه ْم َعزذا أ ِْلزم قـال:
ِض بَين ُه ْم َو ِإن الظال ِ ِم
ك و فيمعمهم فيلءب أعناقهم ،واما قوله :ولو ال ِ
ُكمة الفر ِل لق ِ
لوال ما تمعو فيهم من عز ذكءه ما أبمى الماعم منهم أوعا.
َ ُ َْ

َ

َ

ْ
ُك َمة الف ْرزل ل ُق ِ َ
ِضز بَيْزنَ ُه ْم قـال :الكلمـة االمـاو ،والـعليل
 85ـ يف تفسو علي بـن إبـءاهيم وقولـه
َ :ولو ال ِ
ِ
ذ
َ
َ ََ َ
َ ُ ْ َْ ُ َ
« :وان الةامل » يعـ
ون يع االمامة ث قال
ُك َمة با ِقيَة ِِف َع ِق ِب ُِ لعلهم ير ِجع
على ذلك قوله
َ :وجعلها ِ
َ
َ
الـذين لمـوا هـذه الكلمـة ل ُه ْم َعذا ٌ أْل ٌ
 :تـءى الةـامل يعـ الـذين لمـوا آل د ـلواو عليـه
زم ث قـال
ِ
وعليهم ومهم مشفم ا كسبوا إىل خاعف ا ارتكبوا وعملـوا َو ُه َو واق ٌع به ْ
الـذين
زم ـا خيافونـه ،ث ذكـء
ِ ِِ

َ ذ َ َُ َ ُ
َْ ذ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ ر ْ َ
ذ
َْ
ك ُه َ
زو
اَّل
آمنـوا ابلكلمـة واتبعوهـا فمـال :و ِ
ات لهم ما يشاؤن ِعند رب ِهم َل ِ
ين آمنوا َوع ِملوا الر ِ
ضات اْلن ِ
ات ِِف رو ِ
اْل ِ
َ ذ
َْ ْ ُ ْ َ ُ َ ذ
ْش ُ
اَّل َ
اَّلي يُبَ ر ُ
ين َآمنُوا هبذه الكلمة وعملوا الواحلاو ا أمءوا به.
الفضل الب ِب
اهلل ِعباد ُه ِ
ري َلِك ِ

 59ـ يف قءب االسـناد للامـوي ابسـناده إىل أيب عبـع
ُْ

َ

ُ

َ

َ

ذ

ْ

ْ

عـن آابعـه

أنـه قـال :ل ـما نزلـغ هـذه اتيـة علـى رسـول

ْ َ ُ
ك ْم َعليْ ُِ أ ْجرا ِإال ال َم َو ذد َة ِِف ال ُق ْر قاو رسول فمال :ايهـا النـاس إن تبـارك وتعـاىل قـع
 :قل ال أسئل
فــء ح علــيكم فءضــا فهــل أنــتم م ـ دوه؟ قــال :فلــم ابــه أوــع مــنهم ،فانوــءف فلمــا كــان مــن الهــع قــاو فــيهم فمــال م ــل
ذلك ،ث قـاو فـيهم فمـال م ـل ذلـك يف اليـوو ال الـا فلـم يـتكلم أوـع ،فمـال :ايهـا النـاس انـه لـيس مـن ذهـل وال فلـة وال
َ َ ْ
ذ َْ َذَ
ُ ْ َ ُ ُ
زودة ِِف
مطعم وال مشءب ،قالوا :فللمه إذا ،قال :إن تبارك وتعاىل انزل علي قزل ال أ ْسزئَلك ْم َعليْز ُِ أجزرا ِإال الم
ْ

 :فو ما ويف هبا إال سـبعة نفـء :سـلمان وأبـو ذر وعمـار واملمـعاد
ال ُق ْر فمالوا :اما هذه فنعم فمال أبو عبع
ابن األسود الكنعي وجابء بن عبع األنواري وموىل لءسول يمال له
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ال بغ ( )1وزيع بن أرقم.
 61ـ يف جواما اجلاما وروى أن املشءك قالوا فيما بيـنهم :أتـءون أن دا يسـلل علـى مـا يتعاطـاه أجـءا؟ فنزلـغ« :قـل
ال اس لكم» اتية.
 61ـ يف إلاسـن الربقـي عنـه عـن أبيـه عمـن وعثـه عـن إسـااا بـن عمـار عـن د ابـن مسـلم قـال :سعـغ أاب عبـع
إال أن اعــل وبنــا مفرتضــا اخــذه مــن اخــذه ،وتءكــه مــن
يمــول :إن الءجــل حيــل الءجــل ويــبهم ولــعه فــل
ْ
ْ
ُ
ُْ َ ْ َُ ُ ْ َ َْ َ ْ ذ َ َذَ
ْ
تءكه واجبا فمال :قل ال أسئلكم علي ُِ أجرا إِال المودة ِِف القر .
ُ ْ
 62ـ عنه عن ابن إلبوب عن أيب جعفء األوول عن س و بن املستنو قال :س لغ أاب جعفء عن قولـه تعـاىل :قزل
َ َ
ْ
ذ ْ
َْ َُ ُ
يف أهل بيته.
ك ْم َعليْ ُِ أ ْجرا ِإال ال َم َو ذد َة ِِف ال ُق ْر فمال:هم و من نويبه من على العباد حملمع
ال أسئل

 63ـ عنه عن ااي م بـن عبـع النهـعي عـن العبـاس بـن عـامء الموـو عـن وجـاج اخلشـاب قـال :سعـغ أاب عبـع
ُْ َ ْ َُ ُ ْ َ َْ َ ْ ذ َْ َذَ
زودة
يمول أليب جعفء األوول :ما يمول من عنعكم يف قول تبارك وتعاىل :قل ال أسئلكم علي ُِ أجرا ِإال الم
ْ
لكـين أقـول لمـءيش الـذين
ِِف ال ُق ْر ؟ فمال :كان احلسن البوءي يمول :يف المء مـن العـءب ،فمـال أبـو عبـع
إذا نزلـغ بــه دـعيعس مـن خـص هبــا؟
عنـعا هاهنـا خا ـة ،فيمولـون :هــي لنـا ولكـم عامـة ،فــلقول :خـربوين عـن النـن
 ،ويـوو بـعر قـال لعلـي
أليس إايا خص هبا و أراد أن ي عن أهل رءان أخذ بيع علـي وفاطمـة واحلسـن واحلسـ
ومحزس وعبيعس بن احلارث قال :فلبوا يمءؤن ح ،أفلكم احللو ولنا املء؟.
عـن قـول
 64ـ عنه عن احلسن بن علي اخلزاز عن م احلناا عن عبـع بـن عجـ ن قـال :سـللغ أاب جعفـء
ُْ َ ْ َُ ُ ْ َ َْ َ ْ
زو ذد َة ِف الْ ُق ْ
جرا إ ذال ال ْ َم َ
زر
تبـارك وتعـاىل :قل ال أسئلكم علي ُِ أ
ِ
ِ

قـال :هـم االعمـة الـذين ال اكلـون الوـعقة وال

ل ام.
 65ـ يف روضة الكايف د بن حي عن أمحع بن د بن عيسى عن علي بن احلكم عن إساعيل بـن عبـع اخلـالق قـال:
 :ما يمول أهل البوءس يف هذه
قال أبو عبع
__________________
( )1ويف بعم النسخ «ال بيغ» بزايدس اليا ب املووعس التاتانية وامل ناس الفوقانية.
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ُْ َ ْ َُ ُ ْ َ َْ َ ْ
زو ذد َة ِف الْ ُق ْ
جزرا إ ذال ال ْ َم َ
زر
اتيـة قل ال أسئلكم علي ُِ أ
ِ
ِ

؟ قلـغ :جعلـغ فـعاك اهنـم تمولـون اهنـا ألقـارب رسـول

.
 ،قال :كذبوا امنا نزلغ فينا خا ة أهل البيغ يف علي وفاطمة واحلسن واحلس وأ ااب الكسا
 66ـ يف كتــاب االوتجــاج للطربســي عــن علــي بــن احلس ـ عليهمــا ـ الس ـ و وــعيا طويــل يمــول فيــه ل ـبعم
ُْ
ُْ َ ْ َُ ُ ْ َ َْ َ ْ
ذ َْ َذَ
ْ
:
الشامي  :اما قـءأو هـذه اتيـة :قل ال أسئلكم عليز ُِ أجزرا إِال المزودة ِِف القزر ؟ قـال :بلـى ،قـال علـي

فنان أول ك.
 67ـ يف جممــا البيــان قــل ال اســللكم عليــه اج ـءا اتيــة اختلــة يف معنــاه علــى أقـوال إىل قولــه و ل هــا أن معنــاه إال أن
.
وهو املءوي عن أيب جعفء وأيب عبع
تودوا قءابذ وعرت و فةوين فيهم .عن علي بن احلس
َْ
ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َْ
مـن
 68ـ وابسناده إىل ابن عباس قـال :ل ـما نزلـغ قزل ال أسزئلكم عليز ُِ أجزرا وال قـالوا :اي رسـول

ه ال الذين أمءا مبود م؟ قال :علي وفاطمة وولعها.
 :إن تعـاىل خلـق
 69ـ وابسناده إىل أيب الماسم احلسكاين مءفوعا إىل أيب أمامـة البـاهلي قـال :قـال رسـول
األنبيا من أدجار د وخلمغ اا وعلـى مـن دـجءس واوـعس فـلا أ ـلها وعلـى فءعهـا وفاطمـة لماوهـا واحلسـن واحلسـ

مثارها وأدياعنا أوراقها ،فمن تعلق بهون من أألواهنا را ،ومـن زام عنهـا هـوى ،ولـو أن عبـعا عبـع بـ الوـفا واملـءوس
ُ ْ
الــة عــاو ث الــة عــاو و ـ يوــو كالشــن البــاح ث مل يــعرك إلبتن ــا كبــه علــى منخءيــه يف النــار ،ث تلــى :قزززل ال
َ َ
ْ
ذ ْ
َْ َُ ُ
ك ْم َعليْ ُِ أ ْجرا ِإال ال َم َو ذد َة ِِف ال ُق ْر .
أسئل
قـال :فينـا يف آل وـم آيـة ال حيفـظ مودتنـا إال كـل مـ من ،ث قـء هـذه وال وإىل هـذا
 71ـ وروى زاذان عـن عل ٍّـي
أدار الكميغ يف قوله :

وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعا لكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم يف آل وـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم آيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 71ـ و ح عن احلسن بن علي

أتوا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ومعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــءب

انه خطل الناس فمال يف خطبته :اا من أهل البيغ الـذين افـرت

َ َ ْ
ُْ َ ُ ُ
على كل مسلم ،فمال :قل ال أ ْسئَلك ْم َعليْ ُِ أجرا

__________________

( )1التمى :اول التمية واملعءب :املةهء ملذهبه ع نية.

572

() 1

مـود م

َ
ْ
ذ ْ
َْ ْ
إِال ال َم َو ذد َة ِِف ال ُق ْر َو َم ْن يق َ َِتف َح َسنَة نَ َِّ ْد ُه ِفيها ُح ْسنا فاقرتاف احلسنة مودتنا أهل البيغ.

 72ـ يف أ ــول الكــايف احلسـ بــن د األدــعءي عــن معلــى بــن د عــن الودــا عــن م ـ عــن زرارس عــن عبــع بــن
ُْ
ُْ َ ْ َُ ُ ْ َ َْ َ ْ
ذ َْ َذَ
ْ
يف قولـه تعـاىل :قل ال أسزئلكم عليز ُِ أجزرا إِال المزودة ِِف القزر قـال :هـم االعمـة
عج ن عـن أيب جعفـء
.
 73ـ احلس بن د وألوه عن سهل عن د بن عيسى ود بن حي ود بن احلس ليعـا عـن د بـن سـنان عـن
قـال يف وـعيا طويــل:
إساعيـل بـن جـابء وعبـع الكـءمي بــن عمـءو وعـن عبـع احلميـع بـن أيب الــعيلم عـن أيب عبـع
مــن وجــة الـودا وقــعو املعينــة أتتــه األنوــار فمــالوا :اي رســول إن جــل ذكــءه قــع أوســن
فلمــا رجــا رســول
ــعيمنا وكبــغ عــعوا ( )1وقــع أتتيــك وفــود ف ـ جتــع مــا تعطــيهم
إلينــا ودــءفنا بــك وبنزولــك بـ هــء أنينــا ،فمــع فــءل
فيشمغ بك الععو ،فنال أن أتخذ ثلا أموالنـا وـ إذا قـعو عليـك وفـع مكـة وجـعو مـا تعطـيهم ،فلـم يـءد رسـول
َ َ ْ
ذ َْ َذَ
ُْ َ ُ ُ
زودة ِِف
وقـال :قل ال أ ْسئَلك ْم َعليْز ُِ أجزرا ِإال الم
عليهم دي ا وكان ينتةء ما اتيه من ربه ،فنـزل جربعيـل
الْ ُق ْ
زر ومل يمبـل أمـواام ،فمـال املنـافمون :مـا أنــزل هـذا علـى إلمـع ومـا يءيـع إال أن يءفـا بلـبا ابـن عمـه ( )2وحيمــل
ُْ

َ

ُ

َ

َ

ذ

ْ

ْ

ْ َ ُ
ك ْم َعليْ ُِ أ ْجرا ِإال ال َم َو ذد َة ِِف ال ُق ْر .
علينا أهل بيته ،يمول أمس :من كنغ مواله فعلي مواله ،واليوو :قل ال أسئل
 74ـ يف كتــاب علــل الشـءاعا ابســناده إىل إســااا بــن اسعيــل النيشــابوري أن العــامل كتــل إليــه يعـ احلســن بــن علــي
فء عليكم ألولياعـه وموقـا أمـءكم أبداعهـا إلـيهم لياـل لكـم مـا ورا هـوركم مـن أزواجكـم وأمـوالكم
أن
ُْ
وملكلكم ومشءبكم :ويعءفكم بذلك الربكة والنما وال ءوس ،وليعلم من يعطيه منكم ابلهيل ،وقـال تبـارك وتعـاىل :قل ال

ُْ
َ َ ْ ذ ْ ذَ
َ ُ ُ
أ ْسئَلك ْم َعليْ ُِ أجرا ِإال ال َم َودة ِِف الق ْر

__________________

( )1كبته  :أذله وأخزاه.
( )2اللبا :العلع وقيل :اوبط.
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فاعلموا أن من خبل فامنا يبخـل علـى نفسـه ،إ ذن َ
اهلل ُه َو الْ ََ ُ
زِن وأنـتم الفمـءا إليـه ال إلـه إال هـو ،فـاعملوا مـن عبـع مـا
ِ
ِ
ُْ َْ ُ َ
ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ ذ ُ َ ُّ َ
ذ َ َ َ ُ
َْْ
َ َ ََ
ب َوالشهاد ِة فيُنبرئُك ْم بِما كنتُ ْم تع َملزون
دـ تم فسريى اهلل عملكم ورسوه والمث ِمنون ثم تردون إىل اعل ِ ِم الَي ِ

والعاقبة للمتم واحلمع ت رب العامل .
 75ـ يف أماح ديخ الطاعفة ابسناده إىل ابن عباس قال :كنا جلوسا مـا النـن

إذ هـبط عليـه األمـ جربعيـل

عل ــي ب ــن أيب طال ــل وول ــعاه احلس ــن
ومع ــه ج ــاو م ــن البل ــور ل ــو مس ــكا وعن ـربا ،وك ــان إىل جن ــل رس ــول
ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َْ
قالـغ :بسـمميحرلا نمحرلا هللا  قل ال أسئلكم عليز ُِ
واحلس  ،إىل أن قال :فلما ارو اجلاو يف كـة احلسـ
ُْ
َ ْ ذ َْ َذَ
ْ
أجرا إِال المودة ِِف القر .
مـا املـلمون يف الفــءا بـ العـرتس واالمــة وـعيا طويـل وفيــه:
 76ـ يف عيـون األخبــار يف ابب ذكـء جملـس الءضــا
قالغ العلما له :فلخربا هل فسء تعاىل اال طفا يف الكتاب؟ فمال الءضا  :فسـء اال ـطفا يف الةـاهء سـوى
ُْ َ ُ ُ
واتية السادسة :قول  :قل ال أ ْسزئَلك ْم
إىل قوله
الباطن يف اث عشء موضعا وموطنا ،فلول ذلك قوله
َ َ
ْ
ذ ْ
إىل يـوو الميامـة ،وخوو ـية لـ ل دون ألـوهم ،وذلـك أن
َعليْ ُِ أ ْجرا ِإال ال َم َو ذد َة ِِف ال ُق ْر وهذه خوو ية للنـن

ذ
ْ َ َ ذ ََ
َ
َ ََ
َْ َُ ُ
ك ْم َعلَيْ
اَّل َ
يزن
د
طزار
ب
ا
ن
أ
ما
و
هلل
ا
لَع
ال
إ
ي
جر
أ
ن
إ
ماال
ُ
يف كتابـه :يا ق ْوآِ ال أسئل
تعاىل وكى ذكـء نـول
ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ ْ َْ ََْ ُ َ
ُ ُ
َُ ذُ ْ ُ ُ َر ْ
أنـه قـال :ال أ ْسزئَلك ْم َعليْز ُِ
عـن هـود
زون ووكـى
ب رِن أراكم قوما َتهل
آمنوا ِإنهم ملقوا رب ِهم َول ِ
َ ْ ْ َ ْ َ ذ ََ ذ
َ َ ْ
َ َ َ ََ َْ ُ َ
َ ُ ُ
« :قـل اي د ال أ ْسئَلك ْم َعليْ ُِ أجرا
لنبيه د
ون وقال
اَّلي فطر ِِن أفل تع ِقل
أجرا ِإن أج ِري ِإال لَع ِ
ْ
ذ ْ
تعـاىل مـود م إال وقـع علـم اهنـم ال يءتـعون عـن الـعين أبـعا ،وال يءجعـون إىل ضـ ل
ِإال ال َم َو ذد َة ِِف ال ُق ْر ومل يفـرت

أبــعا واخــءى أن يكــون الءجــل وادا للءجــل فيكــون بعــم ولــعه وأهــل بيتــه عــعوا لــه ،فـ يســلم لــه قلــل الءجــل ،فلوــل
عليهم مودس ذي المـء  ،فمـن أخـذ هبـا وأوـل
على امل من دي ففء
أن ال يكون يف قلل رسول
أن يبهلـه ،ومـن تءكهـا ومل اخـذ هبـا وأبهـم أهـل بيتـه فعلـى
وأول أهـل بيتـه مل يسـتطا رسـول
رسول
رسول

أن يبهله ،ألنه قع تءك فءيلة من فءاعم

 ،فلي فلل

574

وأي دــءف يتمــعو هــذا أو يعانيــه ،فــانزل
ْ

َ َ ْ
ذ َْ َذَ
ُ ْ َ ُ ُ
زودة ِِف
هــذه وال علــى نبيــه :قززل ال أ ْسززئَلك ْم َعليْ ز ُِ أجززرا إِال المز

يف أ ـاابه فامـع واثـ عليـه وقـال :اي ايهـا النـاس إن قـع فـء ح علـيكم فءضـا
ال ُق ْر فمـاو رسـول
فهل أنتم م دوه؟ فلم ابه أوع فمال :ايها الناس ليس بذهل وال فلة وال مـلكول وال مشـءوب ،فمـالوا :هـاو إذا ،فتلـى
عليهم هذه وال فمالوا :اما هذه فنعم ،فما ويف هبا أك ءهم ،وما بعـا نبيـا إال واووـى اليـه :أن ال يسـلل قومـه أجـءا الن

طاعتــه ومــودس قءابتــه علــى أمتــه وامــءه أن اعــل أمــءهم ( )1فــيهم
فــء
يوفيــه اج ـءا األنبيــا ود
ام ،فان املودس امنـا تكـون علـى قـعر معءفـة الفلـل ،فلمـا أوجـل
ليودوه يف قءابته مبعءفة فللهم الذي أوجل
ذلــك ثمــل ل مــل وجــوب الطاعــة ،فتمســك هبــا قــوو قــع أخــذ تعــاىل مي ــاقهم علــى الوفــا  ،وعانــع أهــل الشــماوس والنفــاا،
 .فمـالوا :المءابـة هــم العـءب كلهــا وأهـل دعوتــه فعلـى أي احلــالت
وأحلـعوا يف ذلـك فوــءفوه عـن وــعه الـذي وــعه
أوالهــم ابملــودس ،فلكمــا قءبــغ المءابــة كانــغ املــودس علــى
كــان فمــع علمنــا أن املــودس هــي للمءابــة ،فــلقءهبم مــن النــن
يف ويطتـه ورأفتـه ،ومـا مـن بـه علـى أمتـه ـا تعجـز األلسـن عـن و ـة الشـكء عليــه
قـعرها ،ومـا أنوـفوا نـن
فـيهم ووبـا اـم ،فكيـة
أن ال يودوه يف ذريته وأهل بيته ،وان اعلوهم فيهم مبنزلة الع من الءأس وفةـا لءسـول
تعـاىل مـود م ووعـع اجلـزا عليهـا ،فمـا ويف
والمءآن ينطق به ويـععو إليـه واالخبـار بتـة أبهنـم أهـل املـودس والـذين فـء
ذ
زن َ
اَّليز َ
آمنُززوا
أوــع هبــا فهــذه املــودس ال اتــى هبــا أوــع م منــا خملوــا إال اســتوجل اجلنــة ،لمــول تعــاىل يف هــذه والَ :و ِ
َ ذ
َْ ذ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ ر ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ
َ ُ
َ
ذ
ْش ُ
َْ
بب ُ
اَّلي يُبَ ر ُ
اهلل ِعبزاد ُه
ري* َلِك ِ
َوع ِملوا الر ِ
ضات اْلن ِ
ات ِِف رو ِ
اْل ِ
ات لهم ما يشاؤن ِعند رب ِهم َلِك هو الفضل ال ِ
َ َ
ْ
ذ ْ
ذ َ َُ َ ُ
ُْ َْ َُ ُ
ذ
ك ْم َعليْ ُِ أ ْجرا ِإال ال َم َو ذد َة ِِف ال ُق ْر مفسءا ومبينا.
ات قل ال أسئل
اَّل
ِ
ين آمنوا َوع ِملوا الر ِ
اْل ِ

 77ـ وفيــه ووجــعو يف بعــم الكتــل نســخة كتــاب احلبــا والشــءا مــن الءضــا
سهل وأخيه ومل ارو ذلك عن أوع :اما بعع فاحلمع ت البعي

__________________
( )1كذا يف النسخ ويف املوعر «أجءه فيهم» مكان «أمءهم فيهم».
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إىل العمــال يف دــلن الفلــل بــن

البــعيا إىل أن قــال :احلمــع ت الــذي أورث أهــل بيتــه مواريــا النبــوس ،واســتودعهم العلــم واحلكمــة ،وجعلهــم معــعن االمامــة

ذ
َ َ ْ
ُْ َ ُ ُ
واخل فة ،وأوجل واليتهم ودءف منزلتهم ،فلمء رسوله مبسللة أمته مـود م إذ يمـول :قل ال أ ْسئَلك ْم َعليْز ُِ أجزرا ِإال
ُْ
ْ ذَ
ذ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ
ب عزنك ُم
وما و فهم به من إذهابه الءجس عنهم وتطهوه إايهم يف قولـه :إِنما ي ِريزد اهلل ِْلزذ ِه
ال َم َودة ِِف الق ْر
ر ْ َ َ ْ َ َْْ َ ُ َ ر َ ُ ْ َ
ْ
الرجس أهل اْلي ِت ويطهركم تط ِهريا .

 78ـ يف كتـاب اخلوـال عـن عبــع بـن العبـاس قـال :قــاو رسـول
الذين أمء لنا ابملودس فما ذا بعع احلق إال الل ل فان توءفون.
قال :قال رسـول
علي
 79ـ عن أيب رافا عن ٍّ
اما منافق ،واما الزانية ،واما امء محلغ به امه يف ألو طهء.

فينـا خطيبـا فمــال يف آخـء خطبتـه :ونحــن

 :مـن مل حيـل عـرت فهـو ووـعى ثـ ث:

 81ـ يف أ ول الكايف احلس بن د عـن معلـى بـن د عـن الودـا عـن أابن عـن د بـن مسـلم عـن أيب جعفـء
ََ ْ ََْ ْ َ َ َ َ َ
زَّ ْد ُه ِفيهزا ُح ْسزنا قـال :االقـرتاف التسـليم لنـا والوـعا علينـا واال
يف قول تبـارك وتعـاىل :ومن يق ِ
َتف حسزنة ن ِ
يكذب علينا.
 81ـ يف روضــة الكــايف علــي بــن د عــن علــي بــن العبــاس عــن علــي بــن محــاد عــن عمــءو بــن ــء عــن جــابء عــن أيب
َ
َْ ْ
َ :و َم ْن يق َ َِتف َح َسنَة نَ َِّ ْد ُه ِفيهزا ُح ْسزنا قـال :مـن تـوىل األو ـيا مـن آل د واتبـا
يف قـول
جعفـء
آ رهم فذاك يزيعه والية من ملى من النبي وامل من األول وـ يوـل واليـتهم إىل آدو  ،واحلـعيا طويـل أخـذا
منه موضا احلاجة.
بيان الخت ف احلسنة (.)1
قال م لة هذا الكتاب عفي عنه :قع سبق يف جمما البيان يف خطبته
 82ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وعثين أيب عن ابن أيب رءان عـن عا ـم بـن محيـع عـن د بـن مسـلم قـال :سعـغ أاب
« :قل
يمول يف قول
جعفء
__________________
( )1راجا رقم .71
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ُْ
َ َ ْ ذ ْ ذَ
َ ُ ُ
ال أ ْسئَلك ْم َعليْ ُِ أجرا إِال ال َم َودة ِِف الق ْر

يعـ يف أهـل بيتـه ،قـال :جـا و األنوـار إىل رسـول

فمـالوا:

ُ ْ َ
َ
ُ ُ
 :قززل ال أ ْسززئَلك ْم َعليْ ز ُِ

اا قــع آوينــا ونوــءا فخــذ طاعفــة مــن أموالنــا فاســتعن هبــا علــى مــا ابــك ( )1فــلنزل
ُْ
َ ْ
ذ َْ َذَ
ْ
أجرا يع على النبوس إِال المودة ِِف القر إىل يف أهل بيته ،ث قال :أت تءى أن الءجـل يكـون لـه ـعيق ويف نفـس
دــي علــى
أن ال يكــون يف نفــس رســول
ذلــك الءجــل دــي علــى أهــل بيتــه ف ـ يســلم ــعره ،فــلراد

علــيهم املــودس يف المــء  ،فــان أخــذوا أخــذوا مفءوضــا وان تءك ـوا تءك ـوا مفءوضــا ،قــال :فانوــءفوا مــن عنــعه
أمتــه ،ففــء
وبعلــهم يمــول :عءضــنا عليــه أموالنــا فمــال[ :ال] قــاتلوا عــن أهــل بيــذ مــن بعــعي وقالــغ طاعفــة :مــا قــال هــذا رســول
َ
ََ
ُ َْ
َ ْ ََ
َْ َُ ُ َ ْ َ
َ
ْ
 :فززإِن يشززإِ اهلل َيز ِتم لَع
زذبا فمـال
وجاـعوه وقـالوا كمـا وكـى
هلل كز ِ
 :أآ يقولززون افززَتى لَع ا ِ
ْ
ْ
َ
َْ َ
َ
اهلل اْلاطل يعـ يبطلـه َو ُ ُّ َ ذ
ك قال :لو افرتيغ َو َي ْم ُح ُ
ك ِلماتِز ُِ يعـ ابألعمـة والمـاعم مـن آل د
قل ِب
ِ
ِ
ُيق اْلق بِ
ُّ ُ
ذُ َ ٌ
ور .
ِإنُ ع ِليم بِ ِ
ذات الرد ِ
 83ـ يف عيــون األخبــار متوــل بمولــه
آابعـه عـن احلسـ بـن علـي بــن أيب طالـل

ســابما مفسـءا ومبينــا ث قــال أبــو احلســن  :وــعثين أيب عــن جــعي عــن
قـال اجتمــا املهـاجءون واألنوـار إىل رســول فمـالوا :إن لـك اي رســول

م نة يف نفمتك ويف من اتيك من الوفود وهذه أموالنا ما دماعنا فـاوكم [فيهـا] ابرا مـلجورا ،أعـط مـا دـ غ وأمسـك
َ َ ْ ذ ْ ذَ
َ ُ ُ
عليه الءول األم فمال« :قل اي د ال أ ْسئَلك ْم َعليْ ُِ أجرا ِإال ال َم َودة
ما د غ من ألو وءج ،قال :فلنزل
ْ
علـى تـءك مـا عءضـنا عليـه
ِِف ال ُق ْر يع أن تودوا قءابذ من بععي ،فخءجـوا فمـال املنـافمون :مـا محـل رسـول
إال ليا نــا علــى قءابتــه مــن بعــعه إن هــو إال دــي افـرتاه د يف جملســه وكــان ذلــك مــن قــوام عةيمــا فــلنزل تعــاىل هــذه
َ
َ ْ َُ َ َْ
َْ َُ ُ َ َْ ُ ُْ
َ
َْ
ُ ُ َ
ََُُْْ َ َ ْ ُ َ
َ
ُ
زِن
ي
ب
يدا
زه
ش
ُ
ب
ىف
ك
ُ
ي
ف
ون
يض
ف
ت
ما
ب
م
ل
ع
أ
و
ه
ئا
ي
ش
هلل
ا
ن
م
ِل
ون
ب
ل
م
ت
ل
ف
ُ
ت
ي
َت
اف
ن
إ
ل
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اتيـة أآ يقولون افَتاه ق ِ ِ
ِِ ِ
ِ
ََ َْ ُ
ك ْم َو ُه َو الْ ََ ُف ُ
الزر ِح ُ
ور ذ
فمـال هـل مـن وـعث؟ فمـالوا :أي و اي رسـول لمـع قـال
يم فبعـا إلـيهم النـن
وبين

بعلنا ك ما عةيما كءهناه ،فت عليهم رسول

اتية فبكوا وادتع

__________________
( )1ابه األمء :أ ابه.
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بكاؤهم فلنزل

َََُْ ََُْ َ
ذ ر
ََُْ َ
َ :و ُه َو ذ َ ْ َ ُ ذ ْ َ َ َ ْ
ون .
ئات ويعلم ما تفعل
ِ
اَّلي يقبل اِلوبة عن ِعبا ِدهِ ويعفوا ع ِن السي ِ

 84ـ يف جمما البيان وذكـء أبـو محـزس ال مـاح يف تفسـوه وـعثين ع مـان بـن عمـو عـن سـعيع بـن جبـو عـن عبـع بـن
فنمـول لـه
و قعو املعينة واستاكم اوس و قالغ األنوار فيما بينها :أنتى رسـول
عباس أن رسول
ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َْ
أن تعءك ( )1أمور فهذه أموالنا كـم فيهـا ألـو وـءج وال إلةـور عليـك فـلتوه يف ذلـك ،فنزلـغ قزل ال أسزئلكم عليز ُِ
َ ْ
ززو ذد َة ِف الْ ُقززرْ
جززرا إ ذال ال ْ َم َ
أ
ِ
ِ

فمءأهــا علــيهم وقــال :تــودون قـءابذ مــن بعــعي .فخءجـوا مــن عنــعه مســلم لمولــه فمــال
َ
ََ
َْ َُ ُ َ ْ َ
زذبا
هلل ك ِ
املنافمون :إن هذا دي افرتاه يف جملسـه أراد أن يـذللنا لمءابتـه مـن بعـعه .فنزلـغ :أآ يقولزون افزَتى لَع ا ِ
ََُ ذ ََُْ ذ َ
اِل ْو َبة َع ْن ِعبزا ِدهِ اتيـة فلرسـل يف أثـءهم
اَّلي يقبل
فلرسل إليهم فت ها عليهم فبكوا وادـتع علـيهم فـلنزل  :وهو ِ
َْ َ ُ ذ
اَّل َ
ين َآمنُوا وهم الذين سلموا لموله.
فبشءهم وقالَ :ويست ِعيب ِ

 85ـ يف روضــة الكــايف علــي بــن د عــن علــي بــن العبــاس عــن علــي بــن محــاد عــن عمــءو بــن ــء عــن جــابء عــن أيب
َ
ََ
َ ْ
ُْ َ ُ ُ
أوليا الشـيطان أهـل التكـذيل واونكـار :قل ما أ ْسئَلك ْم َعليْ ُِ ِم ْن أج ٍر َومزا أنزا
قال :وقال ألععا
جعفء
م َن ال ْ ُمتَ َلرف َ
ني يمـول متكلفـا أن اسـ لكم مـا لسـتم أبهلـه ،فمـال املنـافمون عنـع ذلـك بعلـهم لـبعم :امـا يكفـي دا أن
ِ
ِ

يكون قهءا عشءين سنة و يءيع أن حيمل أهل بيته على رقابنا؟! فمالوا :مـا أنـزل هـذا ومـا هـو إال دـي يتمولـه يءيـع
أن يءفا أهل بيته على رقابنا ،ول ن قتل د أو ماو لننزعنها من أهـل بيتـه ث ال نعيـعها فـيهم أبـعا ،وأراد عـز ذكـءه أن
َ
ََ
َ ْ ََ
َْ َُ ُ َ َْ
زإ
ش
ي
ن
زإ
ف
با
زذ
ك
هلل
ا
لَع
ى
َت
 :أآ يقولون اف
الذي أخفوا يف عورهم وأسءوا به ،فمـال يف كتابـه
يعلم نبيه
ِ ِ
ِ
ِ
ُ َْ ْ َ َْ َ
زك يمــول :لــو دـ غ وبســغ عنــك الــووي فلــم تكلــم بفلــل أهــل بيتــك وال مبــود م ،وقــع قــال
اهلل َيزز ِتم لَع قل ِبز
ْ

َ

ْ

َ
ُّ ُ
ذ
اهلل اْلاطل َو ُ ُّ
ذُ َ ٌ
َ :و َي ْم ُح ُ
ور يمـول
ِ
ِ
ُيق اْلَق بِك ِلماتِ ُِ يمول احلـق ألهـل بيتـك الواليـة ِإنُ ع ِليم بِ ِ
ذات الرزد ِ
مبا الموه يف عورهم من الععاوس ألهل بيتك ،والةلم بععك ،واحلعيا
__________________

( )1عءا ف ا أمء :أ ابه وعء له.
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طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 86ـ يف أ ول الكايف د بن حي عن أمحع بن د عن علي بن احلكم عن سية بن عمـوس عـن عمـءو بـن ـء عـن
ََْ َ ُ ذ َ َُ َ ُ
ََ ُ ُ ْ ْ َ ْ
ذ
زن فضز ِل ُِ
ات وي َِّيزدهم ِم
اَّل
جابء عن أيب جعفء
يف قوله تبـارك وتعـاىل :ويست ِعيب ِ
ين آمنوا َوع ِملوا الر ِ
اْل ِ
قال :هو امل من يععو ألخيه بةهء الهيل ،فيمول له امللك :آم  ،ويمول العزيز اجلبار ولك م ما سللغ حببك إايه.
[

] قال :قال رسول

َ

َ :و َيَّ ُ
يد ُه ْم ِم ْن ف ْضز ِل ُِ الشـفاعة
ِ

 87ـ يف جمما البيان وروى [عن أيب] عبع
ملن وجبغ له النار ن أوسن إليهم يف العنيا.
ْ َْ
َ
الر ْز َق لعباده َْل ََ ْ
َْ َ َ َ
ُ
زوا ِِف اْلر ِض قـال الوـادا  :لـو فعـل
 88ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم قولهَ :ولو بسط اهلل ر ِ ِ ِ ِ
ْ ُ َرُ َ َ
َ
زَنَ بِقزد ٍر مزا
لكزن ي
لفعلوا ولكن جعلهم إلتاج بعلهم إىل بعم واستعبعهم بذلك ،ولو جعلهم أألنيـا لبهـوا و ِ

يَ ُ
شاء ا يعلم انه يولاهم يف دينهم ودنياهم ِإنذ ُُ بِ ِعبا ِد ِه َخ ِب ٌري بَ ِر ٌري .
 89ـ وـعثين احلسـ بـن عبـع السـكيين عـن أيب سـعيع البجلـي عـن عبـع امللـك ابـن هـارون عـن أيب عبـع
أنــه قــال يف وــعيا طويــل بعــع ملــيه إىل ملــك الــءوو
عــن آابعــه ــلواو علــيهم عــن االمــاو احلســن بــن علــى

 :أرزاا اخل عــق يف الســما

عمــا ســلله عنــه امللــك ث ســلله عــن أرزاا اخل عــق؟ فمــال احلســن
واجوبــة االمــاو
الءابعة تنزل بمعر وتبسط بمعر.
عــن جربعيــل عــن جــل ذكــءه أن مــن عبــادي مــن ال يوــلاه إال
 91ـ يف جممــا البيــان روى انــس عــن النــن
الســمم ولــو ــااته ألفســعه ،وان مــن عبــادي مــن ال يوــلاه إال الوــاة ولــو أســممته ألفســعه ،وان مــن عبــادي مــن ال
يوــلاه إال اله ـ ول ــو أفمءتــه ألفســعه ،وان مــن عبــادي مــن ال يوــلاه إال الفمــء ول ــو أألنيتــه ألفســعه ،وذلــك ان أدب ــء
عبادي لعلمي بملوهبم.
 91ـ يف جواما اجلاما بمعر أي بتمعيء ويف احلعيا أخوف ما أخاف على أمذ زهءس العنيا وك ء ا.
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ْ

 12ـ يف تفسو علـي بـن إبـءاهيم وقولـه
ْ

ْ

َ ُ َ ذ َُرُ َْْ َ ْ َْ
زد مزا َقنَ ُطزوا أي ايسـوا َو َينْ ُ ُ
ْشز
 :وهو ِ
اَّلي يَنَ الَيث ِمن دع ِ

ْحتَ ُُ َو ُه َو ال َو ُِّل اْلَم ُ
َر َ
يد .
ِ
ِ
قــال :سـ ل عــن
قــال :وــعثين أيب عــن العزرمــي عــن أبيــه عــن أيب إســااا عــن احلــارث األعــور عــن أمــو املـ من
السااب اين يكون؟ قال على دجء ك ية على ساول الباء فاذا أراد أن يءسله أرسـل رحيـا فـل ره ووكـل بـه م عكـة

يلءبونه ابملخاريق وهو الربا فوتفا.
 93ـ يف كتـاب كمـال الـعين ومتـاو النعمـة ابسـناده إىل إبـءاهيم بـن أيب إلمـود عـن الءضـا وـعيا طويـل وفيـه :وبنـا
ينزل الهيا وينشء الءمحة (.)1
 94ـ يف تفســو علــي بــن إبـءاهيم وــعثين أيب عــن ابــن أيب عمــو عــن منوــور بــن يــونس عــن أيب محــزس عــن األ ــبغ بــن
قــال :إين سعتــه يمــول :إين أوــعثكم حبــعيا ينبهــي لكــل مســلم أن يعيــه ( )2ث أقبــل علينــا
نباتــه عــن أمــو امل ـ من
فمال :ما عاقل عبعا م منا يف هذه العنيا إال كان اولم وأجـود واجمـع مـن أن يعـود يف عمابـه يـوو الميامـة .ث قـال:
َ
َ َ َ ُ
ك ْم م ْ
زن ُم ِرزيبَ ٍة ف ِبمزا
امل من ابلبلية يف بعنه أو ماله أو ولعه أو أهلـه ث تـ هـذه وال :وما أصاب
وقع يبتلى
ِ
َ

َ

َ

ُ
ك َسبَ ْ
يك ْم َو َي ْع ُفوا َع ْن ك ِث ٍري وو ا بيعه ث ث مءاو.
ت أيْ ِد
َ
ُ
على يزيع نةء إليه ث قال لـه :اي علـي مزا أصزابَك ْم
 95ـ قال الوادا  :لـما دخل علي بن احلس
َ َ َ ْ َ
َ
ُ
يك ْم فمال علي بن احلسـ ـلواو عليهمـا :كـ  ،مـا هـذه فينـا نزلـغ امنـا نـزل فينـا:
ت أيْ ِد
ِم ْن ُم ِريبَ ٍة ف ِبما كسب
ْ َ ْ َ ْ َََْ
َْ
ُ ْ ذ
َ ٌ َ
َ ََ
َُْ
ذ
اْل ْ
ما أَصا َ م ْن ُمريبَ
َ
زري ِلبزيْل
هلل ي ِس
ا
لَع
زك
ل
َ
ن
إ
هزا
أ
َّب
ن
ن
أ
ل
ب
ق
ن
م
تا
ك
ِف
ال
إ
م
ك
س
ف
ن
أ
ِف
ال
و
ض
ر
ِف
ة
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ ِ ِ ٍ
ِ
َْ
َْ
ُ
َ ُ
آتاك ْم فنان الذين ال أنسا على ما فاتنا من أمء العنيا وال نفءل مبا أوتينا.
تأ َس ْوا َلَع ما فاتك ْم َوال تف َر ُحوا بِما

__________________

( )1ويف نسخة «وينشء رمحته».
( )2وعى احلعيا :وفةه.

581

 96ـ يف أ ول الكايف عنـه ( )1عـن أبيـه عـن النلـء بـن سـويع عـن هشـاو بـن سـامل عـن أيب عبـع

قـال :امـا انـه

َ َ َ ُ
ك ْم مز ْ
زن
يف كتابـه :ومزا أصزاب
ِ

لـيس مـن عـءا يلـءب وال نكبـة وال ـعا وال مـء إال بـذنل وذلـك قـول
َ َ َ ْ َ
ُ ْ ََُْ َ ْ َ
َ
ْ
ُم ِريبَ ٍة ف ِبما كسبت أي ِديكم ويعفوا عن ك ِث ٍري قال :ث قال :وما يعفوا أك ء ا ي اخذ به.
 97ـ ععس من أ اابنا عن سهل بن زايد عن د بن احلسن بن عون عن عبع ابن عبع الءمحان عـن مسـما بـن

َ َ
َ َ َ ُ
ُ
ْ
ْ
 :ومزا أصزابكم ِمزن م ِرزيب ٍة ف ِبمزا

 :يف قول
قال :قال أمو امل من
عبع امللك عن أيب عبع
َ َ َ ْ َ
ُ ْ ََُْ َ ْ َ
ْ
زري لـيس مـن التـوا عـءا وال نكبـة وجـء ،وال ع ـءس قـعو ،وال خـعش عـود ،إال بـذنل
كسبت أي ِديكم ويعفوا عن ك ِث ٍ
وملا يعفو أك ء ،فمن عجل عموبة ذنبه يف العنيا فان أجل وأكءو وأعةم من أن يعود يف عموبته يف اتخءس.
 98ـ ععس من أ اابنا عن سهل بن زايد وعلى بـن إبـءاهيم عـن أبيـه ليعـا عـن ابـن إلبـوب عـن علـي بـن رائب قـال:
َ

َ

َ

َ

ُ
َ َ ْ ْ
َ ُ ْ ْ ُ َ
يك ْم أرأيـغ مـا أ ـاب
زد
عن قـول
سللغ أاب عبع
َ :وما أصابكم ِمن م ِريب ٍة ف ِبمزا كسزبت أي ِ
م ــن بع ــعه اه ــو مب ــا كس ــبغ أي ــعيهم وه ــم أه ــل بي ــغ طه ــارس معو ــومون؟ فم ــال :إن رس ــول
علي ــا وأه ــل بيت ــه
كان يتوب إىل ويستهفء يف كل يوو وليلة ملس مءس من ألو ذنـل ،إن خيـص أوليـا ه ابملوـاعل ليـلجءهم عليهـا

من ألو ذنل.
عــن قــول
 99ـ يف قــءب االســناد للامــوي د بــن الوليــع عــن عبــع بــن بكــو قــال ســللغ أاب عبــع
ََُْ َ ْ َ
ُ
َ َ َ ُ
ك ْم م ْن ُمريبَة فَبما َك َسبَ ْ
ت أَيْ
يك ْ
زري قـال :قلـغ :مـا أ ـاب
ث
ك
ن
ع
وا
ف
ع
ي
و
ـو
ه
:
ـال
م
ف
م
د
 :وما أصاب
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ ٍ
كـل يـوو سـبع مـءس مـن
كـان يتـوب إىل تعـاىل
عليا وأدياعه من أهـل بيتـه مـن ذلـك؟ فمـال :إن رسـول
ألو ذنل.
أنـه قـال :قـال رسـول
 111ـ يف جمما البيان روى عن عل ٍّـي
ما من خعش عود وال نكبة قعو إال بذنل وما عفي
__________________
( )1مل يتمعو إال ععس من أ اابنا عن أمحع بن د بن خالع عن ع مان بن عيسى (منه ره)
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 :خـو آيـة يف كتـاب

هـذه اتيـة ،اي علـي

عنه يف العنيا فهو أكءو من أن يعود فيه وما عاقل عليه يف العنيا فهو أععل من أن ي على عبعه.
أ اابه من االربعمـلس ابب ـا يوـلح للمسـلم يف دينـه ودنيـاه:
 111ـ يف كتاب اخلوال فيما علم أمو امل من
َ
ُ
توقوا الذنوب فما من نكبة وال نمص رزا إال بذنل و اخلـعش والكبـوس ( )1واملوـيبة ،قـال تعـاىلَ :وما أصزابَك ْم
َ َ َ ْ َ
ُ ْ ََُْ َ ْ َ
ْ ُ َ َ
ْ
زري وأوفـوا ابلعهـع إذا عاهـع  ،فمـا زالـغ نعمـة وال نلـارس عـيش إال
ث
ك
ن
ع
وا
ف
ع
ي
و
م
يك
د
ي
أ
ت
ب
س
ك
ما
ب
ِمن م ِريب ٍة ف
ِ
ِ
ِ
ٍ
َذ َ َْ َ َ ذ ْ
َ
يزد  ،ولـو أهنـم اسـتمبلوا ذلـك ابلـععا واالابـة ملـا نزلـغ ،ولـو أهنـم إذا
أن اهلل ليس بِظلآٍ لِلع ِب ِ

بـذنوب اجرتووهـا
بوــعا مــن نيــا م ومل يهنـوا ومل يســءفوا ال ــلح اــم كــل فاســع ولــءد
نزلـغ هبــم الــنمم وزالــغ عــنهم الــنعم فزعـوا إىل
عليهم كل احل.
مــن أخبــار هــذه اوموعــة وابســناده قــال :قــال رســول
 112ـ يف عيــون األخبــار يف ابب مــا جــا عــن الءضــا
() 2

 :اي علي كءامة امل من على أنه مل اعل ألجله وقتا و يهم بباعمة ( )3فاذا هم بباعمة قبله اليه.
جتنبوا البواعق ميع لكم يف االعمار.
 113ـ قال :وقال جعفء بن د
 114ـ يف أ ــول الكــايف علـي بــن إبـءاهيم عــن أبيــه عـن محـاد عــن وءيــز عــن الفلـيل ابــن يســار عــن أيب جعفــء
قال :ما من نكبة تويل العبع إال بذنل ،وما يعفو عنه أك ء.
قـال :سعتـه
 115ـ عنه عن أبيه عن ابـن أيب عمـو عـن إبـءاهيم بـن عبـع احلميـع عـن أيب أسـامة عـن أيب عبـع
يمول :تعوذوا ابت من سطواو ابلليل والنهار ،قال :قلغ :وما سطواو ؟ قال :األخذ على املعا ي.
 116ـ احلس بن د عن معلى بن د عن الودا عن أابن عن الفليل بن
__________________
( )1كبا كبوا :انكل على وجهه والكبوس :املءس.
( )2نلارس العيش :وسنه ورونمه .واجرتل الذنل :اكتسبه.
( )3الباعمة :الشء.
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يسار عن أيب جعفء

قال :إن العبع ليذنل الذنل فيزوى ( )1عنه الءزا.

 117ـ أبو علـي األدـعءي عـن د بـن عبـع اجلبـار عـن ابـن فلـال عـن ثعلبـة عـن سـليمان بـن ءيـة عـن ابـن إلبـوب
قال :سعته يمول :إن الذنل حيءو العبع الءزا.
د بن مسلم عن أيب عبع
قـال :إن
 118ـ د بن حي عن أمحع بن د عن ابن إلبـوب عـن أيب أيـوب عـن د بـن مسـلم عـن أيب جعفـء
تبــارك

العبـع يسـلل احلاجـة فيكــون مـن دـلنه قلــاعها إىل أجـل قءيـل أو إىل وقــغ بطـي فيـذنل العبــع ذنبـا فيمـول
وتعاىل للملك :ال تمم واجته واوءمه إايها فانه تعء لسخطي واستوجل احلءمان م .
قــال :وــق
 119ـ احلسـ بــن د عــن د بــن أمحــع النهــعي عــن عمــءو بــن ع مــان عــن رجــل عــن أيب احلســن
على أن ال يعوى يف دار إال أضااها للشمس و تطهءها.
َ ٌْ ََْ ذ
َ ذُ َ
َْ
ين َ
َّل َ
آمنُوا َو َلَع َر رب ِه ْم يتَ َوَّكون
هلل خري وأب ل ِ ِ
قال عز من قاعلَ :وما ِعند ا ِ

 111ـ يف إلاســن الربقــي عنــه عــن احلسـ بــن يزيــع النــوفلي عــن إساعيــل بــن أيب زايد الســكوين عــن أيب عبــع
 :من أول أن يعلم ما له عنع فليعلم ما ت عنعه.
قال قال رسول
آابعه
َ

عــن

َْ

ُ َ
َ :وإَا مزا غضزبُوا ُه ْ
ون قـال أبـو جعفـء  :مـن كةـم
زم يَ ِفزر
 111ـ يف تفسو علي بن إبـءاهيم وقولـه
ِ
ِ
أليةــا وهــو يمــعر علــى إملــاعه وشــا قلبــه أمنــا واميــاا يــوو الميامــة ،قــال :ومــن ملــك نفســه إذا رألــل وإذا رهــل وإذا
أللل وءو جسعه على النار.
 :قـال
 112ـ يف أ ول الكايف علي بن إبـءاهيم عـن أبيـه عـن ابـن أيب عمـو عـن عبـع ابـن سـنان عـن أيب عبـع

لى عليه وآلـه يف خطبـة :أت أخـربكم خبـو خ عـق ( )2الـعنيا واتخـءس :العفـو عمـن لمـك وتوـل مـن قطعـك،
رسول
واووسان إىل من أسا إليك ،وإعطا من وءمك.
__________________
( )1أي مينا.
( )2لا اخلليمة :الطبيعة والسجية.
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 113ـ د بـن حيـ عـن أمحـع بـن د بـن عيسـى عـن د بـن سـنان عـن أيب خالـع الممـاا عـن محـءان عـن أيب جعفـء
قال :النعامة على العفو أفلل وأيسء من النعامة على العموبة.
 114ـ ععس مـن أ ـاابنا عـن أمحـع بـن د بـن خالـع عـن إساعيـل بـن مهـءان عـن سـية بـن عمـوس قـال :وـعثين مـن
قلبه يوو الميامة رضاه.
يمول :من كةم أليةا ولو دا أن ميليه أملاه م
سا أاب عبع
 115ـ علـي بـن إبـءاهيم عـن د بـن عيسـى عـن يـونس عـن وفـص بيـا السـابءي عـن أيب محـزس عـن علـي بـن احلسـ
جءعتان :جءعـة ألـيظ تءدهـا حبلـم ،وجءعـة موـيبة تءدهـا
 :من أول السبيل إىل
قال :قال رسول
بورب.
قـال :كـان علـي بـن
 116ـ د بـن حيـ عـن أمحـع بـن د بـن عيسـى عـن ابـن فلـال عـن زرارس عـن أيب جعفـء
يمول :انه ليعجبين الءجل أن يعركه ولمه عنع أللبه.
احلس
ذ
ين ْ
اَّل َ
استَعابُوا ل ِ َر رب ِه ْم قال :يف اقامة االماو.
 117ـ يف تفسو علي بن إبءاهيمَ :و ِ
َ
 118ـ يف جمما البيانَ :وأ ْم ُر ُه ْم ُشورى بَيْنَ ُه ْم ويف هذه اتية داللة على فلـل املشـاورس يف األمـور .وقـع روى عـن
أنه قال :ما من رجل يشاور أوعا إال هعى إىل الءدع.
النن
قــال:
 119ـ يف مــن ال حيلــءه الفميــه وروى ســليمان بــن داود املنمــءي عــن محــاد بــن عيســى عــن أيب عبــع
َ ُْ ُ
مان ِالبْ ِن ُِ  :إذا سافءو ما قوو فلك ء استشار م يف أمءك وأمورهم إىل قوله :واجهع رأيـك اـم إذا استشـاروك،
قاَ لق
ث ال تعــزو و ـ ت بــغ وتنةــء وال جتــل يف مشــورس و ـ تمــوو فيهــا وتمعــع وتنــاو وأتكــل وتوــلى وأنــغ مســتعمل فكءتــك
ووكمتك يف مشورتك ،فان من مل ميام النوياة ملن استشاره سلبه رأيه ونز عنه االمانة.
َ
 121ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم َوأ ْم ُر ُه ْم ُشورى بَيْنَ ُه ْم أي يمبلون ما أمءوا به
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ويشاورون االماو فيما حيتاجون إليه من أمء دينهم.

َ َ ْ َ ََ ْ َ َ َ َ ْ ُُ ََ
هلل روى عـن النـن
 121ـ يف جممـا البيـان :فمن عفا وأصلح فزأجره لَع ا ِ

مناد :من كان أمءه على
بهو وساب.

قـال :إذا كـان يـوو الميمـة ادى
فليعخل اجلنة فيمال :من ذا الذي أجءه علـى ؟ فيمـال :العـافون عـن النـاس فيـعخلون اجلنـة

قــال :سعتــه يمــول :إذا كــان يــوو
 122ـ يف أ ــول الكــايف ابســناده إىل أيب محــزس ال مــاح عــن علــي بــن احلسـ
الميامــة لــا تبــارك وتعــاىل األولـ واتخـءين يف ــعيع واوــع ث ينــادى منــاد :أيــن أهــل الفلــل؟ قــال :فيمــوو عنــق مــن
النــاس فتلمــاهم امل عكــة فيمولــون :ومــا كــان فلــلكم؟ فيمولــون :كنــا نوــل مــن قطعنــا ونعطــى مــن وءمنــا ،ونعفــو عمــن
لمنا ،فيمال ام :عقتم ادخلوا اجلنة.
 123ـ عـعس مـن أ ـاابنا عـن أمحـع بـن د بـن خالـع عـن جهـم بـن احلكـم املـعاي عـن اسعيـل بـن أيب زايد السـكوين
 :عليكم ابلعفو ،فان العفو ال يزيع العبع إال عزا فتعافوا يعزكم .
قال :قال رسول
عن أيب عبع
قــال :ثـ ث مــن كــن فيــه فمــع اســتكمل خوــال االميــان ،مــن ــرب
 124ـ يف كتــاب اخلوــال عــن أيب عبــع
على الةلم وكةم أليةه واوتسل وعفي وألفء ،كان ن يعخله اجلنة بهو وساب ،ويشفعه يف م ل ربيعة وملء.
 :ووــق مــن أســا ك أن تعفــو عنــه ،وإن علمــغ أن العفــو
 125ـ وفيــه يف احلمــوا املءويــة عــن علــي بــن احلسـ
ُ
َََ َْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ
َ
ك ما َعلَيْه ْم م ْن َ
يل .
ب
س
ِ
و
أ
يلء انتوءو ،قال تبارك وتعاىل :ولم ِن انتُص دعد ظل ِم ُِ ف
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
 :ث ثــة إن مل تةلمهــم لمــوك :الســفلة والزوجــة
قــال :قــال رســول
 126ـ عــن أيب عبــع عــن آابعــه
واململوك.
 127ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم وـعثنا جعفـء بـن د قـال :وـعثنا عبـع ـ الكـءمي عـن عبـع الـءويم عـن د بـن علـي
ْ
قـال :سعتـه يمـولَ :ول َ َمن ْانتَ َ َ
ُص َد ْع َد ُظل ِم ُِ يعـ المـاعم
عن د بن الفليل عن أيب محزس ال ماح عن أيب جعفـء
ِ
لواو

َُ

َ

َ
َ ْ ْ ْ َ
يل والماعم إذا قاو انتوء من ب أمية واملكذب والنواب
عليه وأ اابه فأو ِِك ما علي ِهم ِمن س ِب ٍ
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ُ

َ ذ

َ

َْ

ْ

َ ْ ُ َ ذ َ ََُْ َ
َ
ذَ ذ
ون ِِف اْل ْر ِض بِ ََ ْ ِري اْل َ ِق إىل
اَّلين يظ ِلمون اها ويبَ
هو وأ اابه ،وهو قول تبارك وتعـاىل :إِنما الس ِبيل لَع ِ
َُ ُ َ
)ومهم لـما رأوا العـذاب وعلـي ـلواو هـو العـذاب يف هـذه الءجعـة يقولزون
قوله :وتءى الةامل تل إلمع (
َ
َ َ ُّ
َ ُ ْ ُْ ُ َ َ ْ
َه ْل إىل َم َر ٍّد م ْن َ
زن اَّل َِ لعلـي ينةـءون إىل
خاش ِعني ِم
ب
س
ِ
يل فنواىل عليا لواو عليه َوتراهم يع َرضون عليها ِ
ِ
ٍ
ْ
ذ
ذ
َ
ين َ
اَّل َ
آمنُزوا يعـ آل إلمـع ـلواو عليـه وعلـيهم ودـيعتهم إ ذن اْلزاِس َ
اَّل َ
ـي ِم ْن َط ْر ٍف َخ ِ ٍّ
يزن
عل ٍّ
ين ِ
ِف َوقاَ ِ
ِ
ِ ِ
َ ُ َُْ َ ُ ْ ََ ْ ْ َْ َ ْ َ َ ذ ذ
َ
ُ
َ
زيم قـال :و يعـ النوـاب
يهم يوآ ال ِقيام ِة أال إِن الظال ِ ِمني الل د ومهم ِِف عذا ٍ م ِق ٍ
خ ِِّسوا أنفسهم وأه ِل ِ
َ
َ
َ
َ ُ ْ ْ ْ َ ْ ُ ُ َ
زون ُه ْم م ْ
زن
َوما اكن لهم ِمن أو ِْلاء ينُص
الذين نوبوا الععاوس ألمو امل من وذريته لواو عليه وعليهم واملكذب
ِ
ه م ْن َ
اهلل فَما َ ُ
ُدون اهلل َو َم ْن يُ ْضلل ُ
يل.
ب
س
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
ِِ
َ
 :ي َه ُ
ب ل ِ َم ْن ي َ ُ
شزاء ِإنارزا يعـ لـيس معهـن ذكـور
يف قولـه
 128ـ ويف رواية أيب اجلـارود عـن أيب جعفـء
َ
ُ ْ
َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُّ
اَّل ُك َ
ور يع ليس معهم أن ـى أ ْو يُ ََّ رو ُج ُه ْم َكرانا َو ِإنارا أي يهـل ملـن يشـا ذكـءاا وإا ليعـا
ويهب لِمن يشاء

اما له البن والبناو أي يهبهم ليعا لواوع.

 129ـ وعثين أيب عن احملمودي ود بن عيسى بن عبيع عن د بن إساعيل الءازي عن د بـن سـعيع ،أن حيـ بـن
َ
ُ ْ
أ ْو يُ ََّ رو ُج ُه ْم َكرانا َو ِإنارا فهل يزوج عبـاده
أك م سلل موسى بن د عن مساعل وفيها :أخربا عن قول
الــذكءان وقــع عاقــل قومــا فعلـوا ذلــك؟ فســلل موســى أخــاه أاب احلســن العســكءي ــلواو عليــه ،وكــان مــن جـواب أيب
ُ ْ
 :أَ ْو يُ َ
زَّ رو ُج ُه ْم َكرانزا َو ِإنارزا فـان تبـارك وتعـاىل يـزوج ذكـءان املطيعـ إا مـن احلـور
أما قوله
احلسن
العـ  ،وإاث املطيعـاو مــن االنـس مـن ذكـءان املطيعـ  ،ومعــاذ أن يكـون اجلليـل عـ مـا لبسـغ علــى نفسـك تطلــل
َ ْ َ
ُ َ ْ َُ َْ ُ َْ َ ْ َ َُْ
َْ ْ
يام ِة َوَي ُْل ِفي ُِ ُمهانا إن مل يتل.
الءخوة الرتكاب املثثَ ،و َم ْن يف َعل َلِك يَل َق أراما يضاعف ه العذا يوآ ال ِق
إىل د بــن ســنان يف جـواب مســاعله يف العلــل وعلــة
 131ـ يف عيــون األخبــار يف ابب ذكــء مــا كتــل بــه الءضــا
ليل مال الولع لوالعه بهو اذنه وليس ذلك للولع
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الن الولع موهوب للوالع يف قول

َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُّ
تعاىل َي َه ُ
اَّل ُك َ
ب ل ِ َم ْن ي َ ُ
ور ما انه امللخوذ مب نته هوا
شاء إِنارا ويهب لِمن يشاء
ْ ُ َ َْ َ ُ ْ َ
ْ ُ ُ ْ
هلل وقـول النـن
 :ادعزوهم ِخبزائِ ِهم هزو أقسزط ِعنزد ا ِ

 :أنـغ
أو كبوا أو املنسوب إليه واملععو لـه لمولـه
ومالـك ألبيـك ،ولـيس الوالـعس كـذلك ،ال أتخـذ مـن مالـه إال ابذنـه أو إبذن األب ألنـه مـلخوذ بنفمـة الولـع وال ت خـذ املـءأس
بنفمة ولعها.
 131ـ يف ـذيل األوكــاو أمحــع بــن د بــن عيســى إىل أن قــال :وعنــه عــن د ابــن احلس ـ عــن أيب اجلــوزا عــن
رجل فمـال :اي رسـول إن أيب عمـع إىل
قال :أتى النن
علي
احلس بن علوان عن زيع بن علي عن آابعه عن ٍّ
 :أنــغ ومــا لــك م ــن هبــة ألبي ــك ،أنــغ ســهم مــن كنانتــه
لــوك ح فلعتمــه كهي ــة امللــءس ح؟ فمــال رس ــول
َ
ُ
َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُّ
َي َه ُ
اَّل ُك َ
ور َوجْ َعل َم ْن ي َ ُ
ب ل ِ َم ْن ي َ ُ
شاء َع ِقيما جـازو عتاقـة أبيـك يتنـاول والـعك مـن مالـك
شاء ِإنارا ويهب لِمن يشاء

وبعنك .وليس لك أن تتناول من ماله وال من بعنه دي ا إال ابذنه.
قال عز من قاعلَ :و َجْ َع ُل َم ْن ي َ ُ
شاء َع ِقيما .
 132ـ يف كتـاب االوتجـاج للطربسـي قـال أبـو د احلسـن العسـكءي

 :سـ ل عبـع

بـن ـوراي رسـول

فمــال :أخــربن عمــن ال يولــع لــه ومــن يولــع لــه؟ فمــال  :إذا ا ــفءو النطفــة مل يولــع لــه أي إذا امحــءو وكــعرو ،وإذا
كانغ افية ولع له ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
َْ
َ
َ
َ ََ ْ ُ َ رَُ ُ ذ َ ْ
حيزا أ ْو م ْ
َ
زن َورا ِء ِحعزا ٍ أو
ْش أن يكلمُ اهلل ِإال و
 900ـ يف تفسو علي بـن إبـءاهيم وقولـه
ِ
 :وما اكن ِلب ٍ
ُْ َ َُ
وِح بإ َْنِ ُِ ما ي َ ُ
َُ َ
شاء قـال :ووـي مشـافهة وووـي ااـاو ،وهـو الـذي يمـا يف الملـل أو مـن ورا وجـاب،
ير ِسل رسوال في ِ ِ ِ
موسـى

َ
وِح بإ َْنِ ُِ ما ي َ ُ
مـن النـاس ،أ ْو يُ ْر ِس َل َر ُسوال َفيُ ِ َ
شاء  ،قـال:
ِِ

كما كلم نبيه ( ) وكما كلـم
ووي مشافهة يع إىل الناس.
 134ـ يف كت ــاب تووي ــع املفل ــل ب ــن عم ــء املنم ــول ع ــن أيب عب ــع

الو ــادا

يف ال ــءد عل ــى العهءي ــة ق ــال

والعج ــز ع ــن أن ي ــعرك :فــان ق ــالوا ومل اس ــترت؟ قي ــل ا ــم م ــا يس ــترت حبيل ــة خيل ــص إليه ــا كم ــن
بعــع أن ذك ــء
حيتجل عن الناس ابألبواب و
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الستور ،وامنا مع قولنـا اسـترت أنـه لطـة عـن مـعى مـا تبلهـه األوهـاو ،كمـا لطـة الـنفس وهـي خلـق مـن خلمـه ،وارتفعـغ
عن إدراكها ابلنةء.
ك ـ و طوي ــل يف التوويــع وفيــه ال تش ــمله املش ــاعء وال حيجبــه احلج ــاب
 135ـ يف كتــاب التوويــع عــن الءضــا
فاحلجــاب بينــه وب ـ خلمــه المتناعــه ــا ميكــن يف ذوا ــم وومكــان ذوا ــم ــا ميتنــا منــه ذاتــه ،والف ـرتاا الوــانا واملوــنو
والءب واملءبوب واحلاد واحملعود.
أيلـا كـ و وفيـه قـال الءجـل :فلـم اوتجـل؟ فمـال أبـو احلسـن  :إن احلجـاب علـى
 136ـ وفيـه عـن الءضـا
اخللق لك ءس ذنوهبا ،فاما هو ف ختفي عليه خافية يف آا الليل والنهار.
يمول فيـه وقـع سـلله رجـل عمـا ادـتبه عليـه مـن اتايو :فلمـا قولـهَ :ومزا
علي
 137ـ وفيه وعيا طويل عن ٍّ
َ

ر

ذ

َ

َ ََ ْ ُ َ
كل َم ُُ ُ
اهلل ِإال َو ْحيا أ ْو ِم ْن َورا ِء ِحعا ٍ ما ينبهـي لبشـء أن يكلمـه إال وويـا ،ولـيس بكـاعن إال مـن
ْش أن ي
اكن ِلب ٍ
ورا وجاب أو يءسل رسوال فيووى ابذنه ما يشا كذلك قال تبارك وتعاىل علوا كبوا قع كان الءسول يـووى إليـه مـن
رسل السما فتبلغ رسل السما رسل األر وقع كان الك و ب رسـل أهـل األر وبينـه مـن ألـو أن يءسـل الكـ و مـا

 :اي جربعيـل هــل رأيـغ ربـك؟ فمـال جربعيــل :إن ريب ال يـءى فمـال رســول
رسـل أهـل السـما وقــع قـال رسـول
 :من اين أتخـذ الـووي فمـال :آخـذه مـن إسـءافيل فمـال :ومـن أيـن اخـذه إسـءافيل؟ قـال اخـذه مـن ملـك فوقـه مـن
وكـ و لــيس
الءووـاني قـال :فمـن أيـن اخـذه ذلـك امللـك؟ قـال يمـذف يف قلبـه قـذفا فهـذا ووـي وهـو كـ و
بناـو واوـع ،منـه مــا كلـم بـه الءسـل ومنــه مـا قذفـه يف قلـوهبم ومنــه رؤاي يءاهـا الءسـل ومنـه ووــي وتنزيـل يتلـى ويمـءأ فهــو
فــان معـ كـ و

كـ و فــاكتة مبــا و ــفغ لــك مــن كـ و
رسل األر .
 138ـ يف كتاب االوتجاج للطربسـي عـن أمـو املـ من

لــيس بناــو واوــع فــان منــه مــا تبلــغ بــه رســل الســما
وـعيا طويـل يمـول فيـه

جا إليه مستعال آبي من المءآن متومها
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لـبعم الزادقـة وقـع

َ

ر

ذ

َ ََ ْ ُ َ
كل َم ُُ ُ
اهلل إِال َو ْحيا وليس بكاين إال مـن ورا وجـاب
ْش أن ي
فيها التناقم واالخت ف وأما قوله تعاىل :ما اكن ِلب ٍ

تعــاىل قــع كــان الءســول ي ـووى إليــه وذكــء نحومــا نملنــا مــن كتــاب

أو يءســل رســوال فيــووى ابذنــه مــا يشــا كــذلك قــال
التوويع إال أنه ليس هنا «فاكتة إىل آخءه».
 139ـ يف أ ـول الكـايف عــعس مـن أ ـاابنا عـن أمحـع بـن د عـن احلسـ بــن سـعيع عـن النلـء بـن سـويع عـن حيـ

َ َ
َ
ْ
َ
ْ
تبارك وتعاىلَ :وكزذلِك أوحينزا

عن قول
احللن عن أيب الوبال الكناين عن أيب بوو قال سللغ أاب عبع
ُ ََ ْ
َ ْ
ُْ َ َ ْ
ْ َْ
ُ
َ َ ُ
أعةـم مـن جربعيـل
اْليمزان قـال :خلـق مـن خلـق
إِْلْك روحا ِمن أم ِرنا ما كنزت تزد ِري مزا ال ِ
بتزا وال ِ
خيربه ويسعده وهو ما االعمة من بععه.
وميكاعيل كان ما رسول
() 1
 141ـ د بن حي عن د بن احلس عن علي بن أسباا عـن أسـباا بـن سـامل قـال :سـ له رجـل مـن أهـل هيـغ
َ

َ

َ

َ

َ :وكذل ِ َك أ ْو َحيْنا ِإْلْ َك ُروحا ِم ْن أ ْم ِرنا فمال :منذ أنزل
وأا واضء عن قول
ما عع إىل السما وانه لفينا.
 141ـ د بــن حيـ عــن عمـءان بــن موســى عــن موســى بــن جعفــء عــن علــي بــن أســباا عــن د بــن الفلــيل عــن أيب
ذلك الـءول علـى د

عــن العلــم أهــو دــي يتعلمــه العــامل مــن أف ـواه الءجــال أو يف الكتــاب عنــعكم تمءؤنــه
محــزس قــال :ســللغ أاب عبــع
ْ َْ
َ
َ َ
َ َ
َ :وكذلِك أ ْو َحيْنا ِإْلْك ُروحا ِمن أم ِرنا مزا
فتعلمون منه؟ قال :األمء أعةم من ذلك وأوجل أمـا سعـغ قـول
ُ ََ ْ
َ ْ
ُْ َ َْ
ُ
يمان ث قال :أي دي يمول أ اابكم يف هذه اتية أيمولون )2( :انه كـان يف وـال ال
اْل
كنت تد ِري ما ال ِ
بتا وال ِ
يــعرى مــا الكتــاب وال االميــان؟ فملــغ :ال أدرى جعلــغ فــعاك مــا يمول ــون؟ فمــال :بلــى قــع ك ــان يف وــال ال يــعرى م ــا
الكتاب وال االميان و بعا
__________________

الءول الذ ذكء يف الكتاب ،فلما أوواها إليه علم هبا

( )1هيغ :بلع ابلعءاا.
( )2ويف املوعر «أيمء ون» بعل «أيمولون».

589

العلم والفهم وهي الءول الذ يعطيها

من دا  ،فاذا أعطاها عبعا علمه الفهم.

 142ـ ععس من أ اابنا عن أمحـع بـن د بـن خالـع عـن علـي بـن احلكـم عـن معاويـة بـن وهـل عـن زكـءاي بـن إبـءاهيم
فملـغ :ان كنـغ علـى النوـءانية وان أسـلمغ،
قال :كنغ نوءانيا فلسلمغ ووججغ فعخلغ على أيب عبـع
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
 :ما كنْ َ
يمان َولك ْ
زن َج َعل ُ
ت تَ ْدري َما ال ِ ُ َ
نزاه
اْل
فمال :وأي دي رأيغ يف اوس و؟ قلـغ :قـول
ِ
بتا وال ِ
ِ
َ

نُورا َن ْه ِدي ب ُِ َم ْن ا ُ
شاء فمال :لمع هعاك  ،ث قال :أللهم اهعه ث واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
ِ
ْ َْ
 143ـ يف جمما البيانُ :روحا ِمن أم ِرنا يع الووي أبمءا إىل قوله :وقيل :هو ملك أعةم من جربعيـل وميكاعيـل
 ،قال :ومل يوعع إىل السما وانه لفينا.
عن أيب جعفء وأيب عبع
كان ما رسول
 144ـ يف الكايف علي بن إبءاهيم عن أبيه عن بكء بن احل عن الماسم بن بءيـع عـن أيب عمـءو الـزبوي عـن أيب عبـع
َ

ذ َ ْ
اط ُم ْستَ ِق ٍيم يمول تععو.
وقال يف نبيه
وعيا طويل يمول فيه
َ :و ِإنك َِله ِدي إىل َِص ٍ
 145ـ يف بواعء العرجاو عبع بن عامء عن أيب عبع الربقي عن احلس ابن ع مان عـن د بـن الفلـيل عـن
ََ ْ َ ُْ ْ ْ
ََ ْ َ َ َ َُ ُ
زُ َو ُه َ
زو ِِف
زبط عمل
اْل
أيب محزس قال :سللغ أاب جعفء
ِ
يمزان فقزد ح ِ
عن قول تبـارك وتعـاىل ومن يكفزر بِ ِ
ْ

ْ

اخخ َر ِة ِم َن اْلاِس َ
ين قـال :تفسـوها يف بطـن المـءآن «مـن يكفـء بواليـة علـى» وعلـى هـو االميـان ،إىل قولـه :وامـا قولـه:
ِ
ِ ِ
َ
َ
ذ
ْ
اط ُم ْستَ ِق ٍيم يع انك لتلمء بوالية علي وتععو إليها وهو الوءاا املستميم.
َو ِإنك َِله ِدي إىل َِص ٍ
ْ َ َْ ُ ُ َْ
َ
ناه نورا نه ِدي بِز ُِ
لكن جعل
 146ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ث ك عن أمو املـ من
ـلواو عليـه فمـال :و ِ
ُ
ُّ َ ذ
ْ َ
ذ
َم ْن ا َ ُ
زََّ
َ :واتبَ ُعزوا اه
شاء ِم ْن ِعبا ِدنا والـعليل علـى أن النـور أمـو املـ من ـلواو عليـه قولـه
زور ِ
اَّلي أن ِ

َم َع ُُ اتية وعثنا جعفء ابن أمحع قال وعثنا عبع الكـءمي بـن الـءويم قـال :وـعثنا د بـن علـي عـن د بـن الفلـيل عـن
ُ ََ ْ
َ ْ
ُْ َ َْ
ُ
يمان َولك ْ
زن َج َعلْ ُ
نزاه
اْل
لنبيه
يف قول
أيب محزس عن أيب جعفء
 :ما كنت تد ِري ما ال ِ
ِ
بتا وال ِ
نُورا يع عليا ،وعلى لواو عليه هو النور
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َ

َْ
شاء م ْ
َ ْ
زن ِعبا ِدنزا يعـ عليـا هـعى بـه مـن هـعى مـن خلمـه ،قـال :وقـال
فمـال :نه ِدي بِ ُِ من ا ُ ِ
َ

لنبيـه

ذ َ ْ
اط ُم ْستَ ِق ٍيم يعـ انـك لتـلمء بواليـة علـي وتـععو إليهـا ،وعلـى هـو الوـءاا املسـتميم ـءاا
َو ِإنك َِله ِدي إىل َِص ٍ
الــذي لــه مــا يف الســماواو ومــا يف األر يع ـ علي ـا انــه جعــل خازنــه علــى م ـا يف الســماواو ومــا يف األر ومــن دــي
واعتمنه عليه أت إىل توو األمور.

:

 147ـ يف أ ـول الكـايف عنـه عـن احلسـ عـن النلـء عـن الماسـم بـن سـليمان عـن أيب مـءمي األنوـاري عـن جـابء عـن
قال :سعته يمول :وقا مواة يف الباـء فوجـعه وقـع ذهـل مـا فيـه إال هـذه اتيـة أَال إىل اهلل تَرزريُ
أيب جعفء
ِ ِ
ُْ
ُ
ُ
اْلمور .
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
يف قــربه مــن

قــال :مــن أد مــن قـءا س وــم الزخــءف آمنــه
 1ـ يف كتــاب ثـواب األعمــال ابســناده عــن أيب جعفــء
ث جا و و تعخله اجلنة أبمء تبارك وتعاىل.
هواو األر وضهطة المرب و يمة ب يعي
قال :من قء سورس الزخءف كان ن يمال لـه يـوو الميامـة :يا ِعبزا ِد
 2ـ يف جمما البيان أيب بن كعل عن النن
َ ْ ٌ َ َْ ُ ُ َْْ َ َ َُْ ْ ََْ ُ َ
ون ادخلوا اجلنة بهو وساب.
ال خوف عليكم اْلوآ وال أنتم َتَّن
وــعيا طويــل يمــول فيــه
 3ـ يف كتــاب معــاين األخبــار ابســناده إىل ســفيان بــن ســعيع ال ــوري عــن الوــادا
 :وأما وم فمعناه احلميع اويع.
 4ـ يف تفســو علــي بــن إبـءاهيم «وــم» وــءف مــن االســم األعةــم وقولــه
َحب ٌ
يم يع أمو امل من لواو عليه مكتـوب يف الفا ـة يف قـول
ِ
هو أمو امل من لواو عليه.
أبو عبع
 5ـ يف ذيل األوكاو يف الععا املنمول بعع لوس يوو الهعيء عن أيب ـ
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َ
َ ذ ُ ُر ْ
َ
بتززا ِ َفيْنززا ل َعز ٌّ
زِّل
 :و ِإنززُ ِِف أآ ال ِ
ِ
ْ
اهدنَا ر
الُص َ
زاط ال ْ ُم ْسزتَق َ
يم قـال
:
ِ
ِ

عبــع

ربنــا آمنــا واتبعنــا مــوالا وولينــا وهادينــا وداعينــا وداعــي األاو و ـءاطك املســتميم الســوي ووجتــك وســبيلك

َ ذ ُْ ُ َ
ُ ْ َ
ون بواليته ومبـا يلاـعون ابختـاذ الـوالع دونـه ،فادـهع
ْشك
العاعي إليك على بووس هو ومن اتبعه سبحان ا ِ
هلل عما ي ِ
َ
ذ ُ ُر ْ
بتزا ِ َفيْنزا
اي ااى انه االماو ااادي املءدع الءديع علي أمـو املـ من الـذي ذكءتـه يف كتابـك ،فملـغَ :و ِإنزُ ِِف أآ ال ِ
ََ
ِّل َحب ٌ
يم ال أدءكه إماما وال اختذ من دونه وليجة.
لع ِ ٌّ ِ

 6ـ يف كتـاب معـاين األخبـار وـعثنا أمحـع بـن عبـع بـن إبـءاهيم بـن هادـم قـال وـعثنا أيب عـن جـعي عـن محـاد
ْ
اهززدنَا ر
الُصز َ
زاط ال ْ ُم ْسززتَق َ
يم قــال :هــو أمــو املـ من ومعءفتــه،
:
يف قــول
بــن عيســى عــن أيب عبــع
ِ
ِ
ُ
َ
ْ
َ
ذُ
َْ َ
ر
ِّل َحب ٌ
يم وهو أمـو املـ من ( ) يف أو الكتـاب
بتا ِ فينا لع ِ ٌّ ِ
والعليل على انه أمو امل من قوله َ :و ِإنُ ِِف أآ ال ِ
ْ
اهدنَا ر
الُص َ
اط ال ْ ُم ْستَق َ
يم .
يف قوله تعاىل:
ِ
ِ
ُ

ْ ُ

َ

ذ َ ُ َْ َر ُ
ك ْ
زم وروى العيادـي ابسـناده عـن أيب ـ عبـع
 7ـ يف جمما البيان :ثم تذكروا نِعمة رب
ُ ْ َ ذ
ذ
اَّلي َسزخ َر
أن تمول :احلمع ت الذي هعاا لإلس و وعلمنا المءآن ومـن علينـا مبامـع
 ،وتمـول بعـعه :سزبحان ِ
َ
ها هذا إىل آخءه.

قـال :ذكـء النعمـة

َ
وقـالُ :سزبْحان

كـان إذا اسـتوى علـى بعـوه خارجـا يف سـفء كـرب ثـ
 8ـ وروى عـن ابـن عمـء أن رسـول
ذ
ذ َ
َ ُ ذ َُ ُ ْ َ ذ
َر ََُْ ُ َ
ون أللهم اا نس لك يف سفءا هذا الـرب والتمـوى والعمـل مبـا
ني َو ِإنا إىل ربنا لمنق ِلب
اَّلي َسخ َر ها هذا وما كنا ه مق ِر ِن
ِ
تءضى ،أللهم هون علينا سفءا واطو عنا بععه أللهم أنغ الوـاول يف السـفء واخلليفـة يف األهـل أللهـم ان أعـوذ بـك مـن
وع ــا الســفء وكثبــة املنملــل ( )1وســو املنةــء يف األهــل واملــال وإذا رجــا قــال :آعبــون عبــون لءبنــا وامــعون أورده مســلم يف
الوايح.
أ اابه من االربعمـلس ابب ـا يوـلح للمسـلم يف دينـه ودنيـاه :إذا
 9ـ يف كتاب اخلوال فيما علم أمو امل من
ُ ْ َ ذ
ذ َ
َ ُ ذ َُ ُ ْ َ ذ
َر ََُْ ُ َ
ون .
ني َو ِإنا إىل ربنا لمنق ِلب
اَّلي َسخ َر ها هذا وما كنا ه مق ِر ِن
ركبتم العواب فاذكءوا تعاىل ،وقولوا سبحان ِ
 11ـ يف أ ول الكايف ععس من أ اابنا عن أمحع بن د بن خالع عن اسعيل
__________________

( )1الوع ا  :املشمة والتعل والكثبة :احلزن الشعيع والهم.
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ابــن مه ـءان عــن ســية بــن عمــوس عــن أيب بوــو قــال :قلــغ أليب عبــع

 :هــل للشــكء وــع إذا فعلــه العبــع كــان

داكءا؟ قال :نعم ،قلغ :ما هو؟ قال :حيمع على كل نعمة عليه يف أهـل ومـال وان كـان فيمـا أنعـم عليـه يف مالـه وـق
ُ ْ َ ذ
ه ُم ْقرن َ
اَّلي َس ذخ َر َها هذا َوما ُك ذنا َ ُ
ني واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
أداه ،ومنه قوله
 :سبحان ِ
ِِ
 11ـ يف الكايف علي بن إبءاهيم عـن أبيـه عـن ابـن أسـباا ود بـن أمحـع عـن موسـى بـن الماسـم البجلـي عـن علـي بـن

ُ ْ َ ذ
اَّلي
 :سزبحان ِ

وان خءجـغ بـءا فمـل الـذي قـال
وـعيا طويـل نمـول فيـه
أسباا عن أيب احلسـن
َ
َ
ْ
َ ذ
َر َُْ ُ َ
َس ذخ َر َها هذا َوما ُك ذنا ُ
زون فانـه لـيس مـن عبـع يمواـا عنـع ركوبـه فيمـا مـن بعـو أو دابـة
ني َو ِإنا إىل ربنا لمنق ِلب
ه ُمق ِر ِن
فيويبه دي إبذن .
 12ـ علــي بــن إبـءاهيم عــن أبيــه عــن ابــن أيب عمــو ود بــن اسعيــل عــن الفلــل ابــن دــاذان عــن ابــن أيب عمــو عــن
قـال :إذا اسـتويغ علـى راولتـك واسـتوى بـك إلملـك

فوان بن حي ليعا عن معاوية بن عمـار عـن أيب عبـع
ُ ْ َ ذ
ذ َ
َ ُ ذ َُ ُ ْ َ ذ
ني َو ِإنزا إىل
اَّلي َسخ َر ها هذا وما كنا ه مق ِر ِن
فمال :احلمع ت الذي هعينا لإلس و ومن علينا مبامع
سبحان ِ
َر ََُْ ُ َ َ ْ
اْل َ ْم ُد ذّلِل َر ر الْعالَم َ
ني أللهم أنغ احلامـل علـى الةهـور واملسـتعان علـى األمـء ،أللهـم بلهنـا ب ألـا يبلـغ
ربنا لمنق ِلبون و
ِ
ِ ِ

إىل خـو ،ب ألـا إىل مهفءتــك ورضـوانك ،أللهــم ال طـو إال طــوك ( )1وال خـوا إال خــوك وال وـافظ ألــوك ،واحلـعيا طويــل
أخذا منه موضا احلاجة.
قــال :فــان ركبــغ الةهــء فمــل
 90ـ علــي بــن إب ـءاهيم عــن أبيــه عــن علــي بــن أســباا عــن أيب احلســن الءضــا
ُ ْ َ ذ
ذ َ
َ ُ ذ َُ ُ ْ َ ذ
َر ََُْ ُ َ
ون .
ني َو ِإنا إىل ربنا لمنق ِلب
اَّلي َسخ َر ها هذا وما كنا ه مق ِر ِن
سبحان ِ

 14ـ علي بن إبءاهيم عن د بن عيسى عن العهمان عـن درسـغ عـن إبـءاهيم ابـن عبـع احلميـع عـن أيب احلسـن
 :إذا ركــل الءجــل إىل أن قــال :وقــال :مــن قــال إذا ركــل العابــة :بســم ال وــول وال قــوس إال
قــال :قــال رســول
ْ
ابت اْل َ ْم ُد
__________________

( )1الطو :االسم من التطو وهو ما يتشلو به اونسان من الفـال الـءدى ،قـال الفـيم (ره) :وهـذا كمـا يمـال :ال أمـء إال أمـءك ،يعـ ال يكـون إال مـا
تءيع.
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ُ ْ َ ذ
ذ ذ
َ
ُذ َْ
ه ُم ْقزرن َ
اَّلي َس ذخ َر َها هزذا َومزا ُك ذنزا َ ُ
ني وفةـغ لـه دابتـه
اَّلي هدانا ِِلذا َوما كنا ِهَهت ِد َي اتيـة سبحان ِ
ّلِل ِ
ِِ
ِ ِ
ونفسه و ينزل.
عــن سـجعس الشــكء فمـال :أرى أ ــاابنا يســجعون
 15ـ يف مــن ال حيلـءه الفميــه وسـ ل ســعع بـن ســعع الءضـا
علــى عبــعه أن يمــول:
بعــع الفءيلــة ســجعس واوــعس ويمولــون :هــي ســجعس الشــكء ،فمــال :امنــا الشــكء إذا أنعــم
َ ْ
اْل َ ْم ُد ذّلِل َر ر الْعالَم َ
ني .
و
ِ
ِ ِ

ُ ْ َ ذ
ذ َ
َ ُ ذ َُ ُ ْ َ ذ
َ َْ َ
ني َو ِإنا إىل َر ربنا ل ُمنق ِلبُون
اَّلي َسخ َر ها هذا وما كنا ه مق ِر ِن
سبحان ِ
ُ ْ َ ذ
ه ُم ْقزرن َ
اَّلي َس ذخ َر َها هزذا َومزا ُك ذنزا َ ُ
ني
 16ـ وكان الوادا
إذا وضـا رجلـه يف الءكـاب يمـول :سبحان ِ
ِِ

ويسبح

سبعا وحيمع

سبعا ويهلل

سبعا.

َ ْ َُ َ ُ ُ ُذ َ ْ ُُ َْ َ َر ُ
ك ْ
زم إىل قولـه َومزا ُك ذنزا َ ُ
ه
ور ِه ثم تزذكروا نِعمزة رب
 17ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقولهِ :لتستووا لَع ظه ِ
ُم ْقرن َ
ني قـال :فانـه وـعثين أيب عـن ابـن فلـال عـن الفلـل بـن ـاحل عـن سـعع ابـن طءيـة عـن األ ـبغ بـن نباتـه قـال:
ِِ

أمســكغ ألمــو امل ـ من ــلواو عليــه ابلءكــاب وهــو يءيــع أن يءكــل ،فءفــا رأســه ث تبســم فملــغ لــه :اي أمــو امل ـ من
كمــا أمســكغ أنــغ ح الءكــاب فءفــا
رأيتــك رفعــغ رأســك ث تبســمغ؟ قــال :نعــم اي ا ــبغ أمســكغ أا لءســول

بلهتــه
أمســكغ لءســول
رأســه ث تبســم فســللته عــن تبســمه كمــا ســللت  ،وســلخربك كمــا أخــربن رســول
الشهبا فءفا رأسه إىل السما وتبسم فملغ :اي رسول رفعغ رأسك إىل السما وتبسـمغ ملـاذا؟ فمـال :اي علـي لـيس
من أوع يءكـل فيمـءأ آيـة الكءسـي ث يمـول :اسـتهفء الـذي ال إلـه إال هـو الـءمحن الـءويم احلـي الميـوو وأتـوب إليـه أللهـم
األفء ح ذنويب فانه ال يهفء الذنوب إال أنغ ،إال قال السيع الكءمي :اي م عكـ عبـعي يعلـم أنـه ال يهفـء الـذنوب ألـوي،
ادهعوا أن قع ألفءو له ذنوبه.
 18ـ وــعثين أيب عــن علــي بــن أســباا قــال :محلــغ متاعــا إىل مكـة فكســع علـي فج ــغ إىل املعينــة فــعخلغ إىل أيب
فملغ :جعلغ فـعاك ان قـع محلـغ متاعـا إىل مكـة وكسـع علـي وقـع أردو موـءا فلركـل حبـءا أو بـءا؟
احلسن الءضا
فمال :موء احلتوف يمبم إليها ،وهم أقوء الناس أعمارا ،قال رسول

594

 :ال تهسلوا رؤسكم بطينها ،

وال تشءبوا يف فخارها ،فانه يورث الذلـة ويـذهل ابلهـوس ،ث قـال :ال عليـك أن أتتـى مسـجع رسـول

وتوـلى فيـه

مــلس مــءس [ومــءس] فــاذا عزمــغ علــى دــي وركبــغ الــرب فــاذا اســتويغ ( )1علــى راولتــك فمــال:
ركعت ـ  ،وتســتخو
ُ ْ َ ذ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ ذ
َر َُْ ُ َ
اَّلي َس ذخ َر ها هذا َوما ك ذنا ُ
زون فانـه مـا ركـل أوـع هـءا فمـال هـذا وسـمط
ني َو ِإنا إىل ربنا لمنق ِلب
ه ُمق ِر ِن
سبحان ِ
إال مل يوبه كسء وال ون وال وهن ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
ْ
ْ ْ
َ
ََ َ ْ َُ ذ
َُ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
زني قـال إن موسـى
اْللي ِة أي ينشـلو يف الـذهل وهو ِِف ِ
 :أومن ينشثا ِِف ِ
اْلراآِ غري م ِب ٍ

وقولـه
مــن المــوس أن أري فءعــون ــورته علــى فــءس مــن ذهــل رطــل عليــه ثيــاب مــن ذهــل رطــل فمــال فءعــون
أعطــاه
ْ
َ
ُ
ُْ ُ
ني قـال :ال يبـ الكـ و وال يتبـ مـن النـاس،
«أو من ينشلو يف احللية» أي ينشـلو ابلـذهل َوه َو ِِف ِ
اْلراآِ غري م ِب ٍ
ولو كان نبيا لكان خ ف الناس.
 19ـ يف بواعء العرجاو أمحع بن احلس عن أبيه عن بكء بن احل عن عبع بـن إبـءاهيم بـن عبـع العزيـز بـن د
مبكـة فمــال لــه
بـن علــي بـن عبــع بـن جعفــء اجلعفــءي قـال :وــعثنا يعمـوب بــن جعفـء قــال :كنــغ مـا أيب احلســن
رجل انك لتفسء من كتاب ما مل يسما ،فمال :علينا نـزل قبـل النـاس ،ولنـا فسـء قبـل مـن المـوس ان ارى فءعـون ـورته
علــى فــءس مــن ذهــل رطــل عليــه ثيــاب مــن ذهــل رطــل فمــال فءعــون يفســء يف النــاس فــنان نعــءف و لــه ووءامــه،
واسخه ومنسوخه ،ومتفءقه وولءته ويف أي ليلة نزلغ مـن آيـة وفـيمن نزلـغ وفيمـا أنزلـغ ،فـنان وكمـا يف أرضـه،
َ ُ َْ ُ َ َُُ ْ َُْ َُ َ
ون فالشـهادس لنـا واملسـ لة للمشــهود
ودـهعاؤه علـى خلمـه ،وهـو قـول تبـارك وتعــاىل :سزتبتب شززهادتهم ويسززئل
عليه ،فهذا علم قع أهنيته.
 21ـ يف أ ـول الكـايف ابسـناده إىل عبـع بـن إبـءاهيم اجلعفـءي قـال :كتـل حيـ بـن عبـع بـن احلسـن إىل موسـى
 :اما بعع فان أو ى نفسي بتموى وهبا أو يك فاهنا و ية يف األولـ وو ـيته يف اتخـءين خـربين
بن جعفء
من ورد على من
__________________
( )1كذا يف النسخ ولكن يف املوعر «فاذا عزمغ على دي وركبغ الباء أو إذا استويغ على راولك  ...اه».
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أعـ ـوان

عل ــى دين ــه ونش ــء طاعت ــه مب ــا ك ــان م ــن نن ــك ( )1م ــا خ ــذالنك ،وق ــع د ــاورو يف ال ــععوس للءض ــا م ــن آل د

وقــع اوتجبتهــا واوتجبهــا أبــوك مــن قبلــك ( )2وقــعميا ادعيــتم مــا لــيس لكــم وبســطتم آمــالكم إىل مــا مل يعطكــم
فاستهويتم وأضللتم وأا إلـذرك مـا وـذرك مـن نفسـه ،فكتـل إليـه أبـو احلسـن موسـى بـن جعفـء  :مـن موسـى بـن
عبــع ابــن جعفــء وعلــى مشــرتك يف التــذلل وطاعتــه ،إىل حي ـ بــن عبــع بــن احلســن امــا بعــع فــان أوــذرك
ونفسي وأعلمك اليم عذابه ودعيع عمابه ،وتكامل نمماته ،وأو يك ونفسي بتموى فاهنا زيـن الكـ و ،وت بيـغ الـنعم
أ ين كتابك تذكء فيه ان مع وأيب من قبل وما سعغ ذلك م و «ستكتل دهاد م ويسللون».
 21ـ يف كتاب كمـال الـعين ومتـاو النعمـة ابسـناده إىل هشـاو بـن سـامل عـن الوـادا وـعيا طويـل ويف آخـءه قـال
كمـا
هشاو :قلغ :فهل يكون االمامة يف اتخءين بعـع احلسـن واحلسـ ؟ قـال :ال امنـا هـي جاريـة يف عمـل احلسـ
 :وجعلهما كلمة ابقية يف عمبه ث هي جارية يف األعماب وأعماب األعماب إىل يوو الميامة.
قال
أنـه قـال :فينـا
 22ـ وابسناده إىل د بن قيس عن بـغ ال مـاح عـن علـي بـن احلسـ بـن علـي ابـن أيب طالـل
َ ََ َ
إىل يـوو الميامـة ،واحلـعيا طويـل
ُك َمزة با ِقيَزة ِِف َع ِق ِبز ُِ واالمامـة يف عمـل احلسـ
نزلغ هـذه اتيـةَ :وجعلها ِ

أخذا منه موضا احلاجة.
 23ـ يف كتاب علل الشءاعا ابسناده إىل أيب بوو عن أيب جعفء
__________________

يف قول

( )1أي تءمحك على وادفاقك من قتلى ما خذالنك وععو نوءتك ح قاله اولسي (ره)
( )2وقــال (ره) هنــا :لعــل فيــه وــذفا وإيوــاال إن اوتجبــغ هبــا واللــمو للمشــورس كنايــة عمــا هــو ممتلــى املشــورس مــن االجابــة إىل البيعــة ،أو اللــمو
راجــا إىل البيعــة بمءينــة املمــاو والــععوس أي إجابتهــا أو املعـ دــاورو النــاس يف الــععوس فاوتيجــغ عــن مشــاور ومل لــءها و ــار ذلــك ســببا لتفــءا
الناس ع «واوتجبها أبوك» أي عنع دعوس د بن عبع

«انتهى» وقوة د بن عبـع

ما يفول به ب دعوى احملق واملبطل يف أمء االمامة إن د غ.
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مـذكورس يف أ ـول الكـايف قبـل هـذا حبـعيا فءاجـا ابب

َ

َ

َ َ
ُك َمة با ِقيَة ِِف َع ِق ِب ُِ قـال :يف عمـل احلسـ
َ :وجعلها ِ

 ،فلـم يـزل هـذا األمـء منـذ أفلـى إىل احلسـ ينمـل

مــن ولــع إىل ولــع ال يءجــا إىل أخ وعــم ،ومل يــتم بعلــم أوــع مــنهم إال ولــه ولــع وان عبــع
ميكا ب هءاين أ اابه إال دهءا.
 24ـ يف كتـاب معـاين األخبـار ابسـناده إىل علـي بـن أيب محـزس عـن أبيـه عـن أيب ـ بوـو قـال :سـ لغ أاب عبـع
َ

َ

َ َ
ُك َمة با ِقيَزة ِِف َع ِق ِبز ُِ قـال :هـي االمامـة جعلهـا
َ :وجعلها ِ

خــءج مــن الــعنيا وال ولــع لــه ومل

يف عمـل احلسـ

ابقيـة

عن قـول
إىل يوو الميامة.
وــعيا طويــل يمــول فيــه يف خطبــة الهــعيء :معادــء النــاس
 25ـ يف كتــاب االوتجــاج للطربســي عــن النــن
َ
ُك َمززة با ِقيَززة ِِف َع ِق ِب ز ُِ
:
المـءآن يعــءفكم أن االعمــة مـن بعــعه ولــعه ،وعـءفتكم أنــه مـ وأا منـه ويــا يمــول
ِ

وقلغ :لن تللوا ما إن متسكتم هبما.
َ
عـن قولـهَ :و َج َعلهزا
 26ـ يف كتاب املناقل البـن دـهء آدـوب األعـءج عـن أيب هءيـءس قـال :سـ لغ رسـول
َ
ُك َمة با ِقيَة ِِف َع ِق ِب ُِ قال :جعل االمامة يف عمل احلس  ،خيءج من لبه تسعة من االعمة منهم مهعي هذه االمة.
ِ

عـن هـذه اتيـة قـال :يعـ بـذلك االمامـة جعلهـا يف عمـل احلسـ
 27ـ املفلل بن عمء قال :سـ لغ الوـادا
دون ولـع احلسـن ؟ فمـال :إن موسـى وهـارون كـاا نبيـ
إىل يوو الميامة ،فملغ :كيـة ـارو يف ولـع احلسـ
ومءسل أخـوين فجعـل النبـوس يف ـلل هـارون دون ـلل موسـى ،ث سـاا احلـعيا إىل قولـه :هـو احلكـيم يف أفعالـه
ُْ َُ َ ذ ََُْ َُ ْ ُْ َُ َ
ون .
ال يسئل عما يفعل وهم يسئل
كـان
عن أبيـه قـال :إن رسـول
 28ـ يف كتاب االوتجاج للطربسي وعن أيب د احلسن العسكءي
قاععا ذاو يوو بفنا الكعبة إذ قال له عبع بن أمية املخزومي :لـو أراد أن يبعـا إلينـا رسـوال لبعـا أجـل مـن فيمـا
بيننــا مــاال وأوســنه وــاال فهـ نــزل هــذا المـءان الــذي تــزعم أن أنزلــه عليــك وانبع ــك بــه رســوال علــى رجــل مــن المـءيت
عةيم :اما الوليع بن املهوس مبكة واما عءوس بن مسعود
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ال مفي ابلطاعة ،فمال

َ

َ

ْ

َ ْ

َ َ ََْْ
ُْ ُ َ َ ُ
ْ ُر
ني َع ِظ ٍيم الوليع بن املهـوس مبكـة
 :أما قولك لو ال نََّ هذا القرآن لَع رج ٍل ِمن القريت ِ

أو عءوس ابلطاية ،فان ليس يستعةم مال العنيا كما تسـتعةم أنـغ ،وال خطـء لـه عنـعه كمـا لـه عنـعك ،بـل لـو كانـغ
العنيا عنعه تععل جنـال بعوضـة مـا سـمى كـافءا بـه خمالفـا دـءبة مـا  ،ولـيس قسـمة رمحـة إليـك بـل الماسـم للءمحـاو
ـن خيـاف أوـعا كمـا ختافـه أنـغ ملـا لـه ووالـه ،فعءفتـه ابلنبـوس لـذلك،
والفاعل ملا يشـا يف عبيـعه وإماعـه ،ولـيس هـو
وال ن يطما يف أوع يف ماله أو واله كما تطما أنغ فتخوه ابلنبـوس لـذلك ،وال ـن حيـل أوـعا إلبـة ااـوى كمـا ـل
فيمعو من ال يستاق التمعمي ،وامنا معاملته ابلععل ،ف ي ثء ألفلل مءاتـل الـعين وخ لـه إال األفلـل يف طاعتـه واألجـع
يف خعمتــه ،وكــذا ال يـ خء يف مءاتــل الــعين وج لــه إال أدــعهم تباط ــا عــن طاعتــه ،وإذا كــان هــذا ــفته مل ينةــء إىل مــال
وال إىل وــال ،بــل هــذا املــال واحلــال مــن تفلــله ،ولــيس ألوــع اكءاهــه مــن عبــاده عليــه ض ـءيبة الزب ( )1ف ـ يمــال لــه :إذا
تفلــلغ ابملــال علــى عبــع ف ـ بــع أن تتفلــل عليــه ابلنبــوس أيلــا ألنــه لــيس ألوــع اكءاهــه علــى خ ـ ف م ـءاده ،وال إلزامــه
تفلـ  ،ألنــه تفلــل قبلــه بنعمــة أت تــءى اي عبــع كيــة أعـ واوــعا وقــبح ــورته ،وكيــة وســن ــورس واوــع وأفمــءه،
وكية دءف واوعا وأفمءه ،وكية أأل واوعا ووضعه .ث ليس اذا اله أن يمول :ه أضية إىل يساري لـال فـ ن.
وال للجميــل أن يمــول :هـ أضــية إىل لــاح مــال فـ ن؟ وال للشـءية أن يمــول :هـ أضــية إىل دــءيف مــال فـ ن؟ وال
للوضيا أن يمول :ه أضية إىل ماح دءف ف ن؟ ولكن احلكم ت يمسم كية يشا ويفعل كما يشـا وهـو وكـيم يف
َْ ُر َ
َ ُْ ْ ُ
زر َيتَ ْ َ
زن الْ َق ْ
آن َلَع َر ُجزل ِم َ
زيم قـال أهـم
زر
ق
ال
ا
هزذ
َ
أفعاله إلمود يف أعماله ،وذلك قوله :وقالوا لو ال نَّ
ني ع ِظ ٍ
ِ
ٍ
َْ ُ َ َ ْ ََُْ ْ َ َ
يشتَ ُه ْم ِِف احليوس العنيا فلووجنا بعلا إىل بعم أووج هـذا إىل مـال
يمسمون رمحة ربك اي د َنن قسمنا بينهم م ِع
ذلــك وأوــوج ذلــك إىل ســلعة هــذا وإىل خعمتــه فــرتى أجــل امللــوك وأأل ـ األألنيــا إلتاجــا إىل أفمــء الفم ـءا يف ضــءب مــن
اللءوب اما سلعة ،معه ليسغ
__________________
( )1اللءيبة :اجلزية .وال زب :ال ابغ.
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معه ،واما خعمة يولح اا يتهيل لـذلك امللـك أن يسـته إال بـه ،وامـا ابب مـن العلـوو واحلكـم هـو فمـو إىل أن يسـتفيعها
من هذا الفمو الذي حيتاج إىل مال ذلك امللك اله  ،وذلك امللك حيتـاج إىل علـم هـذا الفمـو أو رأيـه أو معءفتـه ،ث لـيس
للملــك أن يمــول :هـ اجتمــا إىل مــاح علــم هــذا الفمــو؟ وال للفمــو أن يمــول :هـ اجتمــا إىل رأف ومعــءفذ وعلمــي ومــا
أتوءف فيه من فنون احلكم مال هذا امللك اله ؟
بـذلك وال بـءه،

 29ـ يف موبال الشءيعة قـال الوـادا  :لـو ولـة المـانا بتملكـه علـى الـعارين لوـعقه
َْ َ
َ
ْ َ
له وهو يمولَ :ن ُن ق َس ْمنا بَيزن ُه ْم َم ِعيشزتَ ُه ْم ِِف
لعةم دلن مءتبته يف المناعة ،ث كية ال يمنا العبع مبا قسم
ْ
اْلَياة ُّ
افنْيا فمن أذعن و ـعقه مبـا دـا وملـا دـا بـ ألفلـة وأيمـن بءبوبيتـه أضـاف توليـة األقسـاو إىل نفسـه بـ سـبل،
ِ
ومن قنا ابملمسوو اسرتال من اام والكءب والتعل.
 03ـ يف كتــاب االوتجــاج للطربســي متوــل آبخــء مــا نملنــا عنــه أع ـ قولــه :مــال هــذا املل ـك اله ـ  ،ث قــال:
ْ
َََْ ُ َر َ
َذ َ َ ْ ُ ُ ْ
َََْ َْ َ ُ ْ ََْ َْ
ََ
زك َخ ْ ٌ
زري ِم ذمزا
زه ْم َدعضزا ُسزخ ِر ًّيا ث قـال :اي د ورْحزت رب
جات ِْلت ِخزذ دعض
ورفعنا دعضهم فوق دع ٍض در ٍ
ََُْ َ
ون أي ما امعه ه ال من أموال العنيا .واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
جمع
َ

َ

ُ

ْ َ ُ َ
َ
زون ذ ُ ذ
َ :ول ْ
زدة أي علـى مـذهل واوـع
واح
زو ال أن يك
 09ـ يف تفسو علـي بـن إبـءاهيم وقولـه
اهزا أمزة ِ
ذ ْ
ْ ُ ُ
َ َ َْ َ ْ َ ُ َ
ْ ذ ََ
ُُ
ََ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ
ون قـال :املعـارج الـذي يةهءوهنـا
عزارج عليهزا يظهزر
ْلعلنا لِمن يكفر بِزالرْح ِن ِْليزوتِ ِهم سزقفا ِمزن ِفضز ٍة وم ِ
َ
َو ِ ُْليُوتِه ْم أَبْوابا َو ُ ُ
ِسرا َعليْها يتك ون وزخءفـا قـال :البيـغ املزخـءف ابلـذهل ،قـال الوـادا  :لـو فعـل ذلـك
ِ
ملا آمن أوع ،ولكنه جعل يف امل من أألنيا ويف الكـافءين فمـءا وجعـل يف الكـافءين أألنيـا ويف املـ من فمـءا ث امتاـنهم

ابألمء والنهى ،والورب والءضا.
 32ـ يف كتاب علل الشءاعا أيب قال :وعثنا سعع بن عبع عن أمحـع بـن د عـن احلسـن بـن إلبـوب عـن عبـع
ََ ْ َْ
ززو ال أن
 :ول
عــن قــول
بــن ألالــل عــن أبيــه عــن ســعيع بــن املســيل قــال :ســللغ علــي بــن احلس ـ
ُ
َ ُ َ
ون ذ
اها ُ أ ذمة
يك
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ََ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ ذ ْ
ُ
َ
الرْح ِن ِ ُْليُزوتِ ِه ْم ُسزقفا
ِ
واحدة قال :ع بذلك أمة د أن يكونوا على دين واوع كفـارا كلهـم ْلعلنا لِمن يكفر بِ
َ
َ َ ْ َْ َ ُ َ
ْ ذ
ََ
حلــزن املـ من وألمهــم ذلــك ومل ينــاكاوهم ومل
ون ولــو فعــل ذلــك أبمــة د
زارج عليهززا يظهززر
ِمززن فِضزز ٍة ومعز ِ

يوارثوهم.
 33ـ يف أ ــول الكــايف عــعس مــن أ ــاابنا عــن ســهل بــن زايد عــن ابــن إلبــوب عــن عبــع

بــن ألالــل عــن أبيــه عــن

َ
ََ
عزار َج َعليْهزا
وذكـء كمـا نملنـا عـن كتـاب العلـل إىل قولـه :وم ِ

سعيع بن املسيل قال :سـللغ علـي بـن احلسـ
َْ َُ َ
ون فانه ليس يف أ ول الكايف.
يظهر
 34ـ يف كتــاب علــل الشـءاعا ابســناده إىل منوــور بـن يــونس قــال قـال أبــو عبــع
عبعي امل من يف نفسه ( )1لعوبغ الكافء بعوابة من ذهل.

 :قـال

 :لــوال أن اــع

 35ـ يف أ ول الكايف علي بن إبءاهيم عن د بن عيسى عـن يـونس عـن د بـن سـنان عـن العـ عـن ابـن أيب يعفـور
قال :إن فمءا املـ من يتملبـون يف راي اجلنـة قبـل أألنيـاعهم أربعـ خءيفـا ( ،)2قـال :سلضـءب لـك
عن أيب عبع
() 4
م ــل ذلــك ،امنــا م ــل ذلــك م ــل ســفينت مــء هبمــا علــى عادــء ( )3فنةــء يف إوــعيهما فلــم يــء فيهــا دــي ا فمــال :أسـءبوها
ونةء يف االخءى فاذا هي موقءس ( )5فمال اوبسوها.
 :لـوال احلـاج املـ من علـى يف طلـل الـءزا لـنملهم مـن احلـال الـذ هـم
 36ـ وابسـناده قـال :قـال أبـو عبـع
فيها إىل وال أضيق منها.
يلتفغ يوو ـ
 :إن
 37ـ وابسناده إىل سععان قال :قال أبو عبع
__________________
( )1أي خيطء بباله دي .
( )2اخلءية :سبعون سنة كما يف روايـة الوـعوا (قـعه) يف معـاين األخبـار وقيـل :أربعـون سـنة كمـا يف النهايـة .وفسـءه ـاول املعـامل (ره) يف احملكـي
عنه أبك ء من سبع أيلا.
( )3العادء :من اخذ العشء.
(« )4اسءبوها» أي خلوا سبيلها.
( )5أي لوس.
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الميامة إىل فمءا امل من دبيها ابملعتذر إليهم ،فيمول :وعز وج ح ما أفمءتكم يف العنيا من هوان بكم علـي ولـرتون مـا
ا نا بكم اليوو فمن زود منكم يف دار العنيا معءوفا فخذوا بيعه وأدخلوه اجلنة ،قال :فيمول رجـل مـنهم :اي رب إن أهـل
العنيا تنافسوا يف دنياهم فنكاـوا النسـا ولبسـوا ال يـاب اللينـة ،وأكلـوا الطعـاو وسـكنوا الـعور وركبـوا املشـهور مـن الـعواب،
فــلعطين م ــل مــا أعطيــتهم فيمــول تبــارك وتعــاىل :لــك ولكــل عبــع مــنكم م ــل مــا أعطيــغ أهــل الــعنيا منــذ كانــغ الــعنيا إىل
انملغ العنيا سبعون ضعفا.
 38ـ عــعس مــن أ ــاابنا عــن ســهل بــن زايد عــن إبـءاهيم بــن عمبــة عــن إساعيــل بــن ســهل وإساعيــل بــن عبــاد ليعــا
فمــال:
قــال :مــا كــان مـن ولــع آدو مـ من إال فمـوا وال كــافء إال ألنيـا وـ جــا إبـءاهيم
يءفعانـه إىل أيب عبــع
َ ْ َ ْ ْ َ ذ َ َ َُ
َر ذبنا ال َتعلنا ِفتنة ل ِ َِّلين كفروا فوو يف ه ال أمواال وواجة ،ويف ه ال أمواال وواجة.

قــال:
 39ـ عــعس مــن أ ــاابنا عـن أمحــع بــن د بــن خالــع عــن ع مــان بــن عيســى عمــن ذكــءه عــن أيب عبــع
() 2
فج ــا رج ــل معس ــء درن ال ــوب
نم ــى ال ــوب فجل ــس إىل رس ــول
ج ــا رج ــل موس ــء ( )1إىل رس ــول
 :أخفــغ أن ميسـك مــن فمــءه
فجلــس إىل جنــل املوســء ،فمــبم املوســء ثيابــه مــن ــغ فخذيــه ،فمــال لــه رســول
دي ؟ قال :ال ،قال :فخفغ أن يوـيبه مـن ألنـاك دـي ؟ قـال :ال ،قـال :فخفـغ أن يوسـخ ثيابـك؟ قـال :ال ،قـال :فمـا
محلك على ما نعغ؟ قال :اي رسول إن ح قءينا يـزين ح كـل قبـيح ،ويمـبح ح كـل وسـن ( )3وقـع جعلـغ لـه نوـة
ماح ،فمال رسول
__________________
( )1املوسء :اله .
( )2قوله ( )« :اىل رسول » قال الشيخ البهاعى (قعه) يف احملكي عنه «اىل» مبع ما كما قال بعم املفسءين يف قولـه تعـاىل:

َ ْ َْ
رزاري
مزن أن
ِ

هلل أو مبعـ عنــع كمــا يف قــول الشــاعء «أدــهى إىل مــن الءويــق السلســل» واــوزان يلــمن جلــس معـ توجــه أو نحــوه «انتهــى» ودون ال ــوب
إىل ا ِ
درا :وسخ.
( )3قال اولسي (ره) :أي إن ح ديطاا يهوي واعل المبيح وسنا يف نةءي
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للمعسء ،أتمبل؟ قال :ال ،فمال له الءجل :ومل؟ قال :أخاف أن يعخلين ما دخلك
إذا رأيــغ الفمــء ممــب فمــل

قــال يف مناجــاس موســى
 41ـ وابســناده إىل وفــص بــن أليــاث عــن أيب عبــع
مءوبا بشعار الواحل  ،وإذا رأيغ اله ممب فمل ذنل عجلغ عموبته.
ق ــال:ق ــال الن ــن
 41ـ عل ــي ب ــن إب ـءاهيم ع ــن أبي ــه ع ــن الن ــوفلي ع ــن الس ــكوين ع ــن أيب عب ــع

 :ط ــو

للمساك ابلورب ،وهم الذين يءون ملكوو السماواو [واألر ].
 :اي معشـء املسـاك طيبـوا نفسـا وأعطـوا الءضـا مـن قلـوبكم ي ــبكم
 42ـ وابسـناده قـال :قـال النـن
على فمءكم ،فان مل تفعلوا ف ثواب لكم.
 43ـ د بن حي عـن أمحـع بـن د بـن عيسـى عـن إبـءاهيم احلـذا عـن د ابـن ـهو ،عـن جـعه دـعيل عـن مفلـل
 :لوال إحلال هذه الشيعة علـى

قال :قال أبو عبع
أضيق.
 44ـ وابسناده إىل مفلل بن عمـء عـن أيب عبـع

يف طلـل الـءزا .لـنملهم مـن احلـال الـذ هـم فيهـا إىل مـا هـو
قـال :إن

ليعتـذر إىل عبـعه املـ من احملـوج يف الـعنيا

كما يعتذر األخ إىل أخيه ،فيمول :وعز وج ح ما أووجتك يف العنيا من هوان كـان بـك علـي فـارفا هـذا السـجة
فانةء إىل ما عوضتك من العنيا ،فوفا فيمول :ما ضءين ما منعتين ما ما عوضتين.
 45ـ عـعس مـن أ ـاابنا عـن أمحـع بـن د بـن خالـع عـن ع مـان بـن عيسـى عـن مبـارك ألـ و دـعيل قـال :سعـغ أاب
يمـول :إين مل أألـن الهـ لكءامـة بـه علـي ،ومل أفمـء الفمـو اـوان بـه علـي ،وهـو ـا
يمول :إن
احلسن موسى

() 1

ابتليغ به األألنيا ابلفمءا  ،ولوال الفمءا مل يستوجل األألنيا اجلنة.
 46ـ ععس من أ اابنا عن سهل بن زايد عن علي بن أسباا عمن ذكءه عن أيب ـ
__________________
واحلسن قبياا وهذا الوادر م من للة األواعه ،وميكن أن يءاد به النفس املارس الذ طهغ وبهغ ابملال.
( )1السجة :السرت.
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عبــع

 :الفمــء مــن الــعنيا والــعرهم؟ فمــال :ال ،ولكــن مــن

قــال :الفمــء املــوو األمحــء ،فملــغ أليب عبــع

العين.
أ ـاابه مــن االربعمــلس ابب ـا يوــلح للمسـلم يف دينــه ودنيــاه
 47ـ يف كتــاب اخلوـال فيمــا علـم أمـو املـ من
َ ُ َ َُ
مــن توــعى ابوث أعشــى عــن ذكــء تعــاىل  )1(.مــن تــءك األخــذ عــن أمــء بطاعتــه قــيم ( )2لــه دــيطان فهزززو ه
َ

قر ٌ
ين .
ِ
وهي خطبة الوسيلة يمول فيها  :ول ن تمموـها دوين إال دـميان
 48ـ يف روضة الكايف خطبة ألمو امل من
وازعاين فيما ليس اما حبق وركباها ض لة واعتم ها جهالـة فلبـ س مـا عليـه ورد أو لبـ س مـا أل نفسـهما مهـعا يت عنـان
َْ َ َْ ََ َْ َ
ك ُد ْع َد ال ْ َم ْْش َق ْني فَبزئْ َس الْ َقزر ُ
ين
يف دورمها ويتربأ كل منهما من ـاوبه ،يمـول لمءينـه إذا التميـا :يا ْلت بي ِِن وبين
ِ
ِ
ِ
ِ

فيجيل األدـمى علـى رثوثـة
ْ ْ

ُ

()3

ر ْ
ْ َ ْ
ََْ ََْ َْ َ ذ ْ ُ
ََ ْ
َ
َ
زد أَ َضزلذِن َ
َ
جزاء ِ َوَن
زر َدعزد ِإَ
ك
اَّل
زن
ع
ق
ل
يل
ل
خ
لنا
َّتذ ف
يا ويلىت ْلت ِِن لم أ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ذ ْ ُ
سان َخذوال فاا الذكء الذي عنه ع.
نا ِ
الشيطان ل ِ ِ
 49ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وعثنا جعفء بن أمحع قال :وعثنا عبـع الكـءمي ابـن عبـع الـءويم عـن د بـن علـي عـن

َ :ح ذ
زىت ِإَا
قـال :نزلـغ هـات اتيتـ هكـذا قـول
د بن الفلـيل عـن أيب محـزس ال مـاح عـن أيب ـ جعفـء
َْ َ َْ ََ َْ َ
ك ُد ْع َد ال ْ َم ْْش َق ْني فَبئْ َس الْ َقر ُ
َ
ين فمـال
جاءنا يع ف ا وف ا يمول أوعمها لوـاوبه وـ يـءاه يا ْلت بي ِِن وبين
ِ
ِ
ِ
ِ

عليــه وعلــيهم ومهــم

َ

« :قــل لفـ ن وفـ ن واتباعهمــا لــن يــنفعكم اليــوو إذ لمــتم آل د ــلواو
لنبيــه
َ
َ
َ
ُْ َْ ََ ْ َ
َ ْ َ ُ ْ ُ ُّ ذ ْ َ ْ
ُ ْ َ ُ َ
َذ ُ
اكن ِف َضلَ ُ
ك ْم ِف الْ َ
زني
ب
م
ن
م
و
ِم
ع
ال
ي
د
ه
ت
و
أ
م
الر
ع
م
س
ت
ت
ن
أ
ف
أ
:
ـه
ي
لنب
ـال
ق
ث
ون
ك
َت
ش
م
ذا
ع
أن
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ ٍ
ِ
ِ
ْ

َ

ذ َ َ َذ َ ذ ُْ ْ ُ َْ ُ َ
ون يع من ف ن وف ن.
ف ِإما نذه بِك ف ِإنا ِمنهم منت ِقم
 51ـ وــعثين أيب عــن الماســم بــن د عــن ســليمان بــن داود املنمــءي عــن حيـ بــن ســعيع عــن أيب عبــع
ْ
َ
من مكة إىل
ف ِإ ذما نَذ َه َ ذ بِ َك اتية اي د

__________________

( )1أي أعء عنه.
( )2قيم له قعر وهيل له .ملخوذ من املمايلة وهي املعاوضة ث استعمل يف االستي .
( )3رث الشي ر ثة ورثوثة :بلى يمال ف ن رث ااي ة أي ابليها وخلمها.
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قــال:

املعينة فاا رادوك إليها ومنتممون منهم بعلي بن أيب طالل

.

َ ذ َْ ََذ َ
زك اتيـة روى أنـه
 51ـ يف جممـا البيـان فإِما نذه بِ
ضاوكا و لمى تعاىل.
 52ـ وروى جــابء بــن عبــع األنوــاري قــال :إين ألداهــم مــن رســول

ارى مـا تلمـى أمتـه بعـعه فمـا زال منمبلـا ومل ينبسـط
يف وجــة الــودا مب ـ  ،و ـ قــال

أللفينكم تءجعون بععي كفارا يلءب بعلـكم رقـاب بعـم وامي لـ ن فعلتموهـا لتعـءفنين يف الكتيبـة الـذ تلـار بكـم ،ث
ألمزه ،فانزل على إثء ذلـك «فامـا نـذها
التفغ إىل خلفه فمال :أو علي أو علي ث ث مءاو فءأينا أن جربعيل
َ َ ذ ُْ ْ ُ َْ ُ َ
ون بعلي بن أيب طالل».
بِك فإِنا ِمنهم منت ِقم
 53ـ يف أ ول الكايف د بن حي عـن د بـن احلسـ عـن النلـء بـن دـعيل عـن خالـع بـن مـا عـن د بـن الفلـيل

ْ
ذ ُ َ َْ َ ذ َ
َ ْ َْ
ززك َ
اط
َص
لَع
وِح ِإْلززك ِإن
فاستم ِسززك بِ ِ
ِ ٍ
ززاَّلي أ ِ

قــال :أووــى إىل نبيــه
عــن ال مــاح عــن أيب جعفــء
علي وعلى هو الوءاا املستميم.
ُم ْستَ ِق ٍيم قال :انك على والية ٍّ
 54ـ احلسـ بــن د عــن معلــى بــن د عــن الودــا عــن عبــع
َ ْ َ

َ ُ

ُ

بــن عج ـ ن عــن أيب جعفــء

يف قولــه

:

َ َ َ
ْ َ َ
ذُ
ون قال أبو جعفء  :نحن قومه ونحن املس ولون.
َّلك ٌر لك َو ِلق ْو ِمك َو َس ْوف تسئل
َو ِإنُ ِ
 55ـ احلسـ بـن د عـن معلـى بـن د عـن د بـن أورمـة عـن علـي بـن وسـان عـن عمـه عبـع الـءمحن بـن ك ـو قـال:
َ ذُ َ ٌْ َ َ َ َْ َ ََ َْ ُْ َُ َ
ون قـال :إايا عـ ونحـن أهـل الـذكء ونحـن
َّلكر لك و ِلقو ِمك وسوف تسزئل
قلغ أليب عبـع
 :يف قولـه :و ِإنُ ِ
املس ولون.

 56ـ عـعس مـن أ ـاابنا عـن أمحـع بـن د عـن احلسـ بـن سـعيع عـن النلـء بـن سـويع عـن عا ـم بـن محيـع عـن أيب
َ ذُ َ ٌْ َ َ َ َْ َ ََ َْ ُْ َُ َ
الـذكء
ون فءسـول
َّلكر لك و ِلقو ِمزك وسزوف تسزئل
يف قـول
بوـو عـن أيب عبـع
 :و ِإنُ ِ
املس ولون وهم أهل الذكء.
وأهل بيته
 57ـ أمحـع بـن د عـن احلسـ بـن سـعيع عـن محـاد عـن ربعـي عـن الفلـيل عـن أيب عبـع
َ ذُ َ ْ َ َ َ َ
َ ُ ُ َ
َّلك ٌر لك َو ِلق ْو ِمك َو َس ْوف ت ْسئَلون
وتعاىل :و ِإنُ ِ
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يف قـول

تبـارك

قال :الذكء المءآن ونحن قومه ونحن املس ولون.
 58ـ د بن احلس وألوه عن سهل عن د بن عيسى ود بن حي ود بن احلس ليعـا عـن د بـن سـنان عـن
ونمـل وـعي ا طـوي يمـول
إساعيل بن جابء وعبع الكءمي بـن عمـءو عـن عبـع احلميـع بـن أيب الـعيلم عـن أيب عبـع
ذُ َ ٌْ َ َ َ َْ َ ََ َْ ُْ َُ َ
ون .
َّلكر لك و ِلقو ِمك وسوف تسئل
فيه  :وسى
المءآن ذكءا وقال :إِنُ ِ

 59ـ علي بن إبءاهيم عن احل بن السـنعي عـن جعفـء بـن بشـو عـن أابن بـن ع مـان عـن أيب بوـو قـال :سـ لغ أاب
عن دهادس ولع الزا جتوز؟ فمال :ال ،فملغ :إن احلكم بن عتيبة يزعم أهنا جتوز؟ فمال :أللهـم ال تهفـء ذنبـه،
جعفء
َ
ْ
َ
ما قال للاكم إِنذ ُُ َِّلك ٌر ل َك َو ِل َق ْو ِم َك فليذهل احلكـم ميينـا و ـاال .فـو ال ي خـذ العلـم إال مـن أهـل بيـغ نـزل
عليهم جربعيل .
 61ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وعثنا د بن جعفء قال :وعثنا حي بن زكـءاي عـن علـي بـن وسـان عـن عبـع الـءمحن
َ ذُ َ ٌْ َ َ َ َْ َ ََ َْ ُْ َُ َ
ون فمـال :الـذكء المـءآن،
َّلكر لك و ِلقو ِمك وسزوف تسزئل
بن ك و عن أيب عبع
قـال :قلـغ لـه قولـه :و ِإنُ ِ
ونحن قومه ونحن املس ولون.
 61ـ يف بواعء العرجاو العباس بـن معـءوف عـن محـاد بـن عيسـى عـن عمـء بـن يزيـع قـال :قـال أبـو جعفـء  :يف
َ ذُ َ ٌْ َ َ َ َْ َ ََ َْ ُْ َُ َ
ون قال :الذكء رسول  ،وأهل بيته أهل الذكء وهم املس ولون.
َّلكر لك و ِلقو ِمك وسوف تسئل
قوله تعاىل :و ِإنُ ِ
يف قـول تبـارك
 62ـ يعمـوب بـن يزيـع عـن ابـن أيب عمـو عـن ابـن أذينـة عـن بءيـع بـن معاويـة عـن أيب ـ جعفـء
َ ذُ َ ٌْ َ َ َ َْ َ ََ َْ ُْ َُ َ
ون قال :امنا عناا هبا ،نحن أهل الذكء ونحن املس ولون.
َّلكر لك و ِلقو ِمك وسوف تسئل
وتعاىل :و ِإنُ ِ

 63ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وعثين أيب عن احلسن بن إلبوب عن أيب محـزس ال مـاح عـن أيب الءبيـا قـال :وججـغ
يف الســنة الــذ وـ فيهــا هشــاو ابــن عبــع امللــك وكــان معــه افــا بــن األزرا مــوىل عمــء بــن اخلطــاب،
مــا أيب جعفــء
يف ركن البيغ وقع اجتما إليه الناس ،فمال :اي أمو امل من من
فنةء افا إىل أيب جعفء
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هذا الذي تتكاي عليه الناس؟ فمـال :هـذا نـن أهـل الكوفـة د بـن علـي بـن احلسـ ابـن علـي بـن أيب طالـل

فمـال

افــا :التينــه ف س ـ لنه عــن مســاعل ال ايبــين فيهــا إال نــن أو و ــى نــن أو ابــن و ــى فمــال هشــاو :فاذهــل إليــه فاس ـ له
فلعلك أن ختجله فجا افا فاتكى على النـاس ث أدـءف علـى أيب جعفـء  ،فمـال :اي د بـن علـي ان قـءأو التوريـة
واوريل والزبور والفءقان وقع عءفغ و اا ووءامهـا وقـع ج تـك أسـ لك عـن مسـاعل ال ايبـين فيهـا إال نـن أو و ـى نـن
رأســه فمــال لــه :ســل ،فمــال :أخــربن كــم بـ عيســى ود مــن ســنة؟ فمــال
أو ابــن و ــى نــن ،فءفــا إليــه أبــو جعفــء
أخـربك بمــوح أو بمولــك؟ قــال :أخــربن ابلمـول ليعــا .قــال :أمـا قــوح فخمســماعة ســنة ،وأمــا قولــك فســتماعة ســنة ،قــال:
ذ ْ
َ َُْ ُ َ
َْ َْ َ ْ ََْ ْ ْ َْ َ ْ ُُ َ َ َْ ْ ُ
ون الزرْح ِن آلِهزة يعبزدون مـن ذا
فلخربن عن قول
 :وسئل من أرسلنا ِمن قب ِلك ِمن رس ِلنا أجعلنا ِمن د ِ
َْ
ُ ْ َ ذ
اَّلي أِسى
الــذي ســلل د وكــان بينــه وبـ عيســى عســماعة ســنة؟ قــال :فــت أبــو جعفــء
هــذه اتيــة :سززبحان ِ
َ

ْ

ْ

َْْ

ْ

ذ

ْ

َ

َ
َْ
َ ْ
َ ْ
اَّلي َ
باركنا َح ْو ُه ِل ُ ُِن َي ُُ ِم ْن آياتِنزا فكـان مـن اتايو الـذ أراهـا
بِعب ِد ِه ْلْل ِم َن المس ِع ِد اْلَراآِ إىل المس ِع ِد اْلقَص ِ
ت إلم ـعا و ـ أس ــءي ب ــه إىل البي ـغ املم ــعس أن وش ــء ل ــه األول ـ واتخـ ـءين م ــن النبي ـ واملءس ــل  ،ث أم ــء جربعي ــل
فوــلى ابلمــوو ،فــلنزل عليــه
فــلذن دــفعا وأقــاو دــفعا ،ث قــال يف إقامتــه :وــي علــى خــو العمــل ث تمــعو د
ْ

َ

ْ

َ

َ

ْ

ْ

ُ

ْ ْ َ
َْ ُ َ
ك ِم ْن ُر ُس ِلنا أ َج َعلنا ِم ْن ُدون ذ
 :علـى مـا
ون فمـال اـم رسـول
الرْح ِن آل ِ َهزة يعبزد
َو ْسئَل َم ْن أ ْر َسلنا ِمن قب ِل
ِ
تشــهعون ومــا كنــتم تعبــعون؟ فمــالوا :نشــهع أن ال إلــه إال ووــعه ال د ـءيك لــه وانــك رس ــول أخــذو علــى ذل ــك
مواثيمن ــا وعه ــودا ،ق ــال اف ــا :ــعقغ اي ب ــن رس ــول اي أاب جعف ــء أن ــتم و أو ــيا رس ــول وخلف ــاؤه يف التوري ــة،
وأسا كم يف اوريل ويف الزبور ويف المءآن ،وأنتم أوق ابألمء من ألوكم.

يف روضـة الكــايف عـعس مــن أ ـاابنا عــن أمحــع بـن د بــن خالـع عــن احلسـن بــن إلبــوب عـن أيب محــزس بـغ بــن دينــار
ال ماح وأ منوور عن أيب الءبيا م له إىل قوله قال افا :عقغ من ألو تهيو ووذف مهو للمع .
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 64ـ يف كتاب االوتجاج للطربسي
َ

ْ

َ

وـعيا طويـل يمـول فيـه

عـن أمـو املـ من

ْ
 :وأمـا قولـهَ :و ْسزئَل

الذ آ ه إايها وأوجل به احلجة على سايء خلمـه ،ألنـه
َم ْن أ ْر َسلنا ِم ْن قبْ ِل َك ِم ْن ُر ُس ِلنا فهذا من بءاه نبينا
لـما ختم به األنبيا وجعله رسوال إىل ليا األمم وسايء امللل خوه ابالرتمـا إىل السـما عنـع املعـءاج ،ولـا لـه يوم ـذ
األنبيا  ،فعلم منهم ما أرسلوا به ومحلـوه مـن عـزاعم وآايتـه وبءاهينـه .فـلقءوا ألعـ بفلـله وفلـل األو ـيا واحلجـ يف
األر من بععه ،وفلل ديعة و ـيه مـن املـ من وامل منـاو الـذين سـلموا ألهـل الفلـل فلـلهم ومل يسـتكربوا عـن أمـءهم
وعءف من أطاعهم وعواهم من أ هم وسايء من ملى ومن ألرب ( )1أو تمعو أو أتخء.
 65ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم :وال يكاد يب قال :مل يب الك و.
علــى فءعـون وعليهمــا مـعار الوــوف
 66ـ يف هنـ الب ألـة ولمــع دخـل موسـى بــن عمـءان ومعــه أخـوه هـارون
وأبيــعيهما العوــى فشــءطا لــه إن أســلم بمـى ملكــه ودواو عــزه ،فمــال :أت تعجبــون مــن هــذين يشــءطان ح دواو العــز وبمــا
امللــك ومه ـا ــا تــءون مــن وــال الفمــء والــذل ،فه ـ ألمــى عليهمــا أســاور مــن ذهــل؟ إعةامــا للــذهل ولعــه ،واوتمــارا
للووف ولبسه ولو أراد سباانه ألنبياعـه ويـا بعـ هم أن يفـتح اـم كنـوز الـذهبان ومعـادن العميـان ( )2ومهـارس اجلنـان
وأن حيشــء معهــم طيــور الســما وووــوش األرضـ لفعــل ،ولــو فعــل لســمط الــب وبطــل اجلـزا واضــمالغ األنبــا ( )3وملــا
وجل للمابل أجور املبتل  ،وال استاق امل منون ثواب احملسـن  ،وال لزمـغ األسـا معانيهـا ( )4ولكـن سـباانه جعـل
رسله أوىل قوس يف عزاعمهم وضعفة فيما تءى األع
__________________
( )1ألرب :ذهل وملى .مكا وبمي .وهو من االضعاد.
( )2العميان مبع الذهل أيلا.
( )3اضمال األنبا أي فنيغ واألنبا لا نبل :اخلرب أي لسمط الوعع والوعيع وبط ن.
( )4أي من يسمى م منا أو مسلما وين ذ فان تسميته جماز ال وميمة ألنه ليس مب من امياا من فعله وكسبه بل يكون ملج ا إىل االميان ـا يشـاهعه
من اتايو العةيمة.
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من واال م ،ما قناعة مت الملـوب والعيـون ألـ  ،وخوا ـة متـ األبوـار واألسـا أذى ،ولـو كانـغ األنبيـا

أهـل

قوس ال تءاو وعزس ال تلاو ،وملك متع نحوه أعناا الءجال وتشع إليه عمع الءوال لكان ذلك أهون علـى اخللـق يف االعتبـار
وأبعـع اــم مــن االســتكبار ،وال منـوا عـن رهبــة قــاهءس اــم ،أو رألبــة ماعلــة هبـم ،وكانــغ النيــاو مشــرتكة واحلســناو ممتســمة،
ولكــن ســباانه أراد أن يكــون االتبــا لءســله والتوــعيق بكتبــه واخلشــو لوجهــه واالســتكانة ألمــءه واالستسـ و لطاعتــه
أمورا له خا ة ال يشوهبا من ألوها داعبة ،وكلما كانغ البلوى واالختبار أعةم كانغ امل وبة واجلزا أجزل.
يف قـول
 67ـ يف كتاب التوويع ابسناده إىل أمحع بن أيب عبع رفعـه إىل أيب عبـع
ْ
انتَ َق ْمنا ِمزنْ ُه ْم قـال :إن تبـارك وتعـاىل ال اسـة كلسـفنا ولكنـه خلـق أوليـا لنفسـه اسـفون ويءضـون ،وهـم خملوقـون
معبءون ،فجعل رضا هم لنفسه رضى ،وسـخطهم لنفسـه سـخطا ،وذلـك ألنـه جعلهـم الـععاس إليـه واألدال عليـه ،فلـذلك

ََذ َ ُ
آسفونا
 :فلما

اروا كذلك ولـيس أن ذلـك يوـل إىل كمـا يوـل إىل خلمـه ولكـن هـذا معـ مـا قـال مـن ذلـك ،وقـع قـال أيلـا :مـن
ذ ذ
ذُ َ ََ ْ َ َ
َ
اَّل َ
ين
ن
إ
:
ـا
ل
أي
ـال
ق
و
اهلل
طاع
أهان ح وليا فمع ابرزين ابحملاربة ودعاين إليها ،وقال أيلاَ :م ْن يُ ِط ِع الرسوَ فقد أ
ِ ِ
ُ ُ َ َ ذ ُ ُ َ
ون َ
اهلل وكــل هــذا ودــبهه علــى مــا ذكــءو لــك وهكــذا الءضــا والهلــل وألومهــا مــن األدــيا ــا
يبايِعونززك ِإنمززا يبززايِع
يشاكل ذلك ،ولو كان يول إىل املكون األسة واللجء وهو الذي أوعثهما وانشلمها جلـاز لماعـل أن يمـول :أن املكـون
يبيع يوما ،ألنه إذا دخله اللجء والهلل دخله التهيو ،فاذا دخله التهيو مل ي من عليـه اوابدس ( )1ولـو كـان ذلـك كـذلك
مل يعــءف املكــون مــن املكــون وال المــادر مــن املمــعور ،وال اخلــالق مــن املخلــوق  ،تعــاىل عــن هــذا المــول عل ـوا كب ـوا هــو
اخلالق ل ديا ال حلاجة ،فاذا كان ال حلاجة استاال احلع والكية فيه ،فافهم ذلك إنشا .
 68ـ يف أ ول الكايف د بن حي عن د بن احلس عـن د بـن إساعيـل بـن بزيـا عـن عمـه محـزس بـن بزيـا عـن أيب
:
يف قول
عبع
__________________
( )1االابدس :اوه ك.
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ََ
ْ
فل ذما َآس ُفونا انتَ َق ْمنا ِمزنْ ُه ْم فمـال :إن

جـل وعـز ال اسـة كلسـفنا ،ولكنـه خلـق أوليـا لنفسـه اسـفون ويءضـون،

وهــم خملوقــون مءبوبــون فجعــل رضــاهم رضــا نفســه ،وســخطهم ســخط نفســه ،ألنــه جعلهــم الــععاس وذكــء إىل آخــء مــا نملنــا
عن كتاب التوويع من ألو تهيو ووذف مهو للمع املءاد.
 69ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وعثين أيب عن وكيا عن األعمش عن سلمة بن كهيـل عـن أيب الوـادا عـن أيب الهـء
جــالس يف أ ــاابه إذ قــال :انــه يــعخل علــيكم الســاعة
عــن ســلمان الفارســي رضــى عنــه قــال :بينمــا رســول
ليكـون هـو الـعاخل ،فـعخل علـي بـن أيب طالـل
دبيه عيسى بن مءمي ،فخءج بعـم مـن كـان جالسـا مـا رسـول
فمال الءجل :لـبعم أ ـاابه امـا رضـى د أن فلـل عليـا علينـا وـ يشـبهه بعيسـى بـن مـءمي ،و تاتنـا الـذ كنـا
َ
َُْ َ ْ ُ
زن َم ْ
نعبعها يف اجلاهلية أفلل منـه ،فـلنزل يف ذلـك اولـسَ :ول َ ذما َُض َ ْاد ُ
زُ يلـجون
زر َي َم َمزثل ِإَا قومزك ِمن
ِ
َ َُ ُ َ َ ذ َ َ َْ ُ ْ َ ْ ٌ َ ُ َ
َ ُ َ َُ َ ٌْ َ ُ
ون إن علـي إال عبـع أنعمنـا
ري أ ْآ ه َو ما َضبوه لك ِإال جدال بل هزم قزوآ خ ِرزم
فاءفوهـا يوـعون وقالوا أآلِهتنا خ
عليه وجعلناه م لبين إسءاعيل فماى اسه عن هذا املوضا.
 71ـ يف كتـاب معـاين األخبـار وـعثنا د بـن احلسـن بـن أمحـع بـن الوليـع قـال وـعثنا د بـن احلسـن الوـفار عـن

العباس بن معءوف عن احلس بن يزيع النوفلي عن اليعمويب عن عيسى بن عبع ااا ي عن أبيه عن جـعه قـال :قـال
َ
َ ْ ُ َ ْ ُ َ ُّ َ
ََذ ُ
ون قال :الوعود يف العءبية اللاك.
َض َ ْاد ُن َم ْر َي َم َمثل ِإَا قومك ِمنُ ي ِرد
النن
 :يف قوله  :ولما ِ
 71ـ يف روضــة الكــايف عــعس مــن أ ــاابنا عــن ســهل بــن زايد عــن د بــن ســليمان عــن أبيــه عــن أيب بوــو قــال :بينــا
فمال له رسول  :إن فيـك دـبها مـن عيسـى بـن مـءمي ،لـوال
ذاو يوو جالسا إذا أقبل أمو امل من
رسول
أن تمول فيك طواعـة مـن أمـ مـا قالـغ النوـارى يف عيسـى بـن مـءمي لملـغ فيـك قـوال ال متـء مبـ مـن النـاس إال أخـذوا
الرتاب من غ قعميك يلتمسون بذلك الربكة ،قال :فهلل األعءابيان واملهوس بن دعبة وععس من قـءيش معهـم ،فمـالوا:
ما رضى أن يلءب البن عمه م
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َ
َ ْ ُ َ ْ ُ َ ُّ َ
َ :ول َ ذما ُ
ون* َوقالُوا أَآل َهتُنا َخ ْ ٌ
ري
َض َ ْاد ُن َم ْر َي َم َمثل إَِا قومك ِمنُ ي ِرد
اال عيسى بن مءمي ،فـلنزل علـى نبيـه
ِ
ِ
َ
ذ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َُ ُ َ َ ذ َ َ َْ ُ ْ ْ ٌ َ ُ َ
َْ ُ
ون* إ ْن ُه َو إال َعبْ ٌد أ ْن َع ْمنا َعليُْ َو َج َعل ُ
َ
ناه َمثَل ِ َْلِن إ ِْسا ِئيل َول ْو اشاءُ
أآ هو ما َضبوه لك إِال جدال بل هم قوآ خ ِرم
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
ُ َ
َ
َ ْ ْ ُ
ون واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
ْل َ َعلنا ِمنك ْم يع من ب هادم َملئِكة ِِف اْل ْر ِض َيلف

علـى النـاس يـوو الشـورى قـال :نشـعتكم ابت هـل فـيكم أوـع قـال لـه
 72ـ يف كتـاب اخلوـال يف اوتجـاج علـي
 :اوفظ البـاب فـان زوارا مـن امل عكـة يـزورين فـ أتذن ألوـع فجـا عمـء فءددتـه ثـ ث مـءاو وأخربتـه أن
رسول
إلتجل وعنعه زوار من امل عكة ،وعع م كذا وكذا ،ث أذن له فعخل فمال :اي رسول ان قـع ج تـك
رسول
إلتجــل وعنــعه زوار م ـن امل عكــة وعــع م كــذا
ثـ ث مـءاو ألــو مــءس وكــل ذلــك يــءدين علـي ويمــول :إن رســول

وكذا ،فكية علم ابلععس أعاينهم فمال :اي علي كيـة علمـغ بعـع م؟ قلـغ :اختلفـغ علـي التايـاو وسعـغ األ ـواو
فلوويغ الععد ،قال :عقغ فان فيك دبها من أخى عيسى ،فخءج عمء وهو يمول :ضءبه البـن مـءمي مـ فـلنزل
َ َُ ُ َ َ
َ
ُّ َ
َ ُ َ َُ َ ٌْ َ ُ
َ َ ُْ
ََذ ُ
زوه لزك
ري أ ْآ ه َو ما َضب
َض َ ْاد ُن َم ْر َي َم َمثل ِإَا ق ْو ُمك ِمنُ يَ ِردون قال يلجون وقالوا أآلِهتنا خ
تعاىل :ولما ِ

َ ََ ْ َ ُ َ ْ
ذ َ َ َْ ُ ْ َْ ٌ َ ُ َ ْ ُ َ ذ َ ْ ٌ ََْ ْ َ َْ َ َ َ ْ ُ َ
ْ
ْ ُ
اء ْل َ َعلنزا ِمزنك ْم
ناه َمثل ِ َْل ِِن ِإِسا ِئيل* ولزو اشز
ِإال جدال بل هم قوآ خ ِرمون* ِإن هو ِإال عبد أنعمنا علي ُِ وجعل
َْْ َُُْ َ
َ
ون ألوي؟ قالوا :أللهم ال.
َملئِكة ِِف اْلر ِض َيلف
ََذ ُ
َض َ ْاد ُن َم ْر َي َم َمزثَل اتيـة اختلـة يف املـءاد بـه علـى وجـوه إىل قولـه :ورابعـا ،مـا رواه
 73ـ يف جممـا البيـان ولما ِ

يوما فوجعته يف م من قءيش فنةء إىل ث قال :اي علـي امنـا
قال :ج غ إىل النن
علي
سادس أهل البيغ عن ٍّ
م لك يف هذه االمة كم ل عيسى ابن مءمي  ،أوبه قوو فافءطوا يف وبه فهلكوا وأبهله قوو فـلفءطوا يف بهلـه فهلكـوا
واقتوع فيه قوو فنجوا ،فعةم ذلك عليهم وضاكوا وقالوا :يشبهه ابألنبيا والءسل ،فنزلغ هذه اتية.
 74ـ يف ــذيل األوكــاو يف الــععا املــءوي عــن أيب عبــع
عبعك ورسولك إىل
النذيء املنذر دا
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بعــع ركعــذ ــلوس الهــعيء :ربنــا قــع أجبنــا داعيــك

على بن أيب طالل

الذي أنعمغ عليـه ،وجعلتـه مـ لبـين إسـءاعيل انـه أمـو املـ من ومـوالهم وولـيهم إىل يـوو الميمـة

َ
يوو العين ،فانك قلغ :إ ْن ُه َو إ ذال َعبْ ٌد أَ ْن َع ْمنا َعلَيُْ َو َج َعلْ ُ
ناه َمثَل ِ َْل ِِن إِ ِْسا ِئيل .
ِ
ِ
ِ

 75ـ يف كتاب املناقل البن دهء آدوب وقال النن
فلاكوا من هذا المول ،فنزلَ :ول َ ذما َُض َ
علي
ِ

 :يعخلون من هذا الباب رجـل أدـبه اخللـق بعيسـى فـعخل
َ
َ ْ ُ َ ْ ُ َ ُّ َ
ون اتايو.
ْاد ُن َم ْر َي َم َمثل إَِا قومك ِمنُ ي ِرد

من أدءاا الساعة يعلم به قءهبا ف مترتون هبا
 76ـ يف جمما البيان :وانه لعلم الساعة يع أن نزول عيسى
يمـول :ينـزل عيسـى بـن مـءمي
قال ابن جءيح أخربن أبو الزبو أنه سـا جـابء بـن عبـع يمـول :سعـغ رسـول
فيم ــول أم ــوهم :تع ــال ــل بن ــا ،فيم ــول :ال إن بعل ــكم عل ــى بع ــم أمـ ـءا تكءم ــة م ــن ا ــذه االم ــة ،أورده مس ــلم يف
الوايح ،ويف وعيا آخء :كية أنتم إذا نزل فيكم ابن مءمي وإمامكم منكم.
 77ـ يف تفسو علي بن إبءاهيمَ :واتذب ُعون هذا َص ٌ
اط ُم ْستَق ٌ
.
يم يع أمو ـ امل من
ِ
ِ
ِ ِ
 78ـ يف كتاب االوتجاج للطربسـي د بـن أيب عمـو الكـويف عـن عبـع بـن الوليـع السـمان قـال :قـال أبـو عبـع
؟ قــال :قلــغ :مــا يمــعمون علــى أوىل العــزو أوــعا
 :مــا يمــول النــاس يف أوىل العــزو و ــاوبكم أمــو امل ـ من
َ

َ

َْْ

ُر َ

َ :وكتَبْنا ُ
واح ِم ْن ُك ْ
َش ٍء َم ْو ِع َظزة ومل
ه ِِف اْلل ِ
 :إن تبارك وتعاىل قـال ملوسـى
قال :فمال أبو عبع
ُ
َ رَ َ ُ ْ َْ َ ذ
ََْ ُ َ
زون ِفيز ُِ ومل يمـل كـل دـي  ،وقـال
اَّلي َّتت ِلف
يمل كل دي موعةة ،وقال لعيسـى
َ :و ِْلدزني لكزم دعزض ِ
َْ ََ َْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ُ ْ ُ ْ
ُْ َ
َ
َ :وال
زم ال ِبتزا ِ وقـال
هلل ش ِهيدا بي ِِن وبينكم ومن ِعنزده ِعل
لواوبكم أمو املـ من
 :قل كىف بِا ِ
ذ
ُ
َر ْط َ
ني وعلم هذا الكتاب عنعه.
ب وال ياب ِ ٍس ِإال ِِف ِكتا ٍ م ِب ٍ
ٍ

 79ـ يف بواعء العرجاو علي بن إساعيل عن د بن عمء والزايو عن عبـع
 :أي دي يمول الشيعة يف عيسى وموسى و
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ابـن وليـع قـال :قـال ح أبـو عبـع

أمو امل من ؟ قالغ :يمولون :إن عيسى وموسى أفلل من أمو امل من  ،قال :أيزعمون أن أمو املـ من قـع علـم مـا علـم
رســول

؟ قلــغ :نعــم ولكــن ال يمــعمون علــى أوىل العــزو مــن الءســل أوــعا ،قــال أبــو عبــع

 :فخا ــمهم

ََ َْ َُ ْ َْ
ْ ُر
زواح ِمزن ُك
بكتاب  ،قلغ :ويف أي موضا منه أخا مهم؟ قال :قـال تبـارك وتعـاىل ملوسـى :وكتبنزا ه ِِف اْلل ِ
َ َُ رَ َ ُ ْ َْ َ ذ
َ
َْ ُ َ
َ ْ
اَّلي َّتت ِلفزون
َش ٍء علمنا أنـه مل يكتـل ملوسـى كـل دـي وقـال تبـارك وتعـاىل لعيسـى :و ِْلدزني لكزم دعزض ِ
َ ْ َ َْ َ ْ
ُر
َ
ْ
ُ
ْ َ َ
ِّ َ ْ
َش ٍء .
بتا َ تِبيانا ِل
ِفي ُِ وقال تبارك وتعاىل حملمع
َو ِجئنا بِك لَع هثال ِء ش ِهيدا َون ذَّها عليك ال ِ
َ
ْ
ذ
ْ
ذ
 :اْلخل ُء يَ ْو َمئذ َد ْع ُض ُه ْم َْل ْعض َع ُ
زد ٌّو إال ال ُم ذتق َ
زني يعـ األ ـعقا
 81ـ يف تفسو علي بـن إبـءاهيم وقولـه
ٍِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ

يعادى بعلهم بعلا وقال الوـادا  :أت كـل خلـة كانـغ يف الـعنيا يف ألـو
 :وللةامل ألعا يكفيه عله يعيه ،وللءجل وديك ( )1ول خ
وقال أمو امل من

فاهنـا توـو عـعاوس يـوو الميامـة،
نعامة إال املتم .

 81ـ أخربا د بن إدريس عن أمحع بن د بن احلس بـن سـعيع عـن محـاد ابـن عيسـى عـن دـعيل بـن يعمـوب عـن
قــال :يف اخلليلـ مـ من وخليلـ كــافءين ومـ من ألـ ومـ من فمــو ،وكــافء ألـ
أيب إســااا عــن احلــارث عــن علـ ٍّـي
وكــافء فمــو ،فامــا اخللــي ن امل منــان فتخــاال يف ويا مــا يف طاعــة تبــارك وتعــاىل وتبــاذال عليهــا وت ـوادا عليهــا ،فمــاو
أوــعمها قبــل ــاوبه فــلراه منزلتــه يف اجلنــة يشــفا لوــاوبه فيمــول :اي رب خليلــي ف ـ ن كــان امــءين بطاعتــك ويعينــين
عليها ،وينهاين عن معوـيتك ،ف بتـه علـى مـا ثبتـين عليـه مـن ااـعى وـ تـءاه مـا أريتـ فيسـتجيل لـه وـ يلتميـا عنـع
 ،فيمول كل واوع منهما لواوبه :جزاك من خليل خوا ،كنغ أتمءن بطاعـة وتنهـاين عـن معوـيته ،وأمـا
الكافءان فتخاال مبعوية وتباذال عليها وتوادا عليها ،فماو أوعمها قبل اوبه فلراه تبـارك وتعـاىل منزلتـه يف النـار،
فمال :اي رب خليلي ف ن كان امءين مبعوـيتك وتنهـاين عـن طاعتـك ف بتـه علـى مـا ثبتـين عليـه مـن املعا ـي وـ تـءاه مـا
أريت من العذاب ،
__________________
( )1الوديك :السءيا.
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فيلتميـان عنــع

يــوو الميامــة يمــول كــل واوــع منهمــا لوـاوبه :جـزاك

مــن خليــل دـءا كنــغ أتمــءن مبعوــية

وتنهــاين

َْ
زه ْم َْل ْعزض َع ُ
اْلخ ذل ُء يَ ْو َمئزذ َد ْع ُض ُ
زد ٌّو إ ذال ال ْ ُم ذتق َ
زني واحلـعيا طويـل أخـذا منـه موضـا
 ،قال :ث قءأ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ

عن طاعة
احلاجة.
 82ـ يف روضة الكـايف عـعس مـن أ ـاابنا عـن سـهل بـن زايد عـن د بـن سـليمان عـن أبيـه عـن أيب عبـع
َ ُ ٌّ ذ ْ
َْ ذ ُ ََْ َْ ُ ُ ْ َْ
ذ
َ
ُ
زض عزدو إِال المت ِقزني و
قال أليب بوو :اي أاب د اْل ِخلء يومئِ ٍذ دعضهم ِْلع ٍ

أنـه

أراد هبـذا ألـوكم واحلـعيا طويـل

أخذا منه موضا احلاجة.
 83ـ يف موـبال الشـءيعة قـال الوـادا  :واطلـل مواخـاس األتميـا ولـو يف لمـاو األر  ،وأن أفنيـغ عمـءك يف
مل خيلق أفلل منهم على وجه األر بعع النبي لواو عليهم ،ومـا أنعـم تعـاىل علـى عبـع
طلبهم ،فان

َْ
اْلخ ذل ُء يَ ْو َمئذ َد ْع ُض ُه ْم َْل ْعض َع ُد ٌّو إ ذال ال ْ ُم ذتق َ
ني وأ ن أن مـن
مب ل ما أنعم به من التوفيق لوابتهم ،قال تعاىل:
ٍِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
طلل يف زماننا هذا عيما ب عيل بمي ب عيق.
ذ
ُ
يزن َ
اَّل َ
آمنُزوا بِآياتِنزا يعـ االعمـة ـلواو علـيهم َوَنزوا
:
 54ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم يف قولـه
ِ
ُ

ْ َ َْ

َ

ُ

َذ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َُْ َ
ُ ْ َ ْ ُ
ون أي تكءمون.
ني ادخلوا اْلنة أنتم وأزواجكم َتَّب
مس ِل ِم
أنـه
 85ـ يف روضة الكـايف عـعس مـن أ ـاابنا عـن سـهل بـن زايد عـن د بـن سـليمان عـن أبيـه عـن أيب عبـع
قال أليب بوو :اي أاب د ـء عنـع أهـل هـذا العـامل دـءار النـاس وأنـتم و يف اجلنـة ـربون ويف النـار تطلبـون ،واحلـعيا
طويل أخذا منه موضا احلاجة.

 86ـ يف بواعء العرجاو د بن احلس عن عبع بن جبلة عـن علـي بـن أيب محـزس عـن أيب بوـو عـن أيب عبـع
قــال :اي أاب د أنــتم يف اجلنــة ــربون وب ـ أطبــاا النــار تطلبــون ف ـ توجــعون واحلــعيا طويــل أخــذا منــه موضــا
احلاجة.
 87ـ يف كتاب االوتجاج للطربسي
دخلوها أو ال؟ فلجاب  :إن اجلنة

وفيـه أنـه سـ ل

عن احلجـة المـاعم

613

عـن أهـل اجلنـة هـل يتوالـعون إذا

ال محل فيها للنسا وال والدس وال طما وال نفاس وال دما ابلطفولية ( )1وفيها ما تشتهي األنفس وتلذ األعـ كمـا قـال
بهو محل وال والدس على الوورس الذ يءيع كما خلق آدو ( ) عربس.
سباانه فاذا ادتهى امل من ولعا خلمه
قـال :إن الءجـل
 88ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم أخـربن أيب عـن احلسـن بـن إلبـوب عـن يسـار عـن أيب عبـع
يف اجلنة يبمى على ماععته أايو العنيا واكل يف أكلة واوعس مبمعار أكله يف العنيا.

ََ ُ
ك ْ
زم ِفيهزا مزا
 :ول

قال م لة هذا الكتـاب عفـي عنـه :قـع كتبنـا سـابما يف وـم السـجعس أواديـا عنـع قولـه
َْ َ َُْ ُ ُ
ْ
() 2
تشت ِِه أنفسكم االية فلرتاجا .
ْ
ذ
ذ ُ ْ
عرم َ
ني ِِف َعزذا ِ َج َهزن َم
 51ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ث ذكء ما أعـعه ألعـعا آل د
فمـال :إِن الم ِ ِ
ُْ ُ َ
ُ َ
زَت َعزنْ ُه ْم َو ُه ْ
ون ال ُي َف ذ ُ
 :وأمـا أهـل النـار
زون أي آيسـون مـن اخلـو ،فـذلك قـول أمـو املـ من
زم ِفيز ُِ مب ِلس
خاف
ِ

فخلــعهم ( )3يف النــار وأوثــق مــنهم االقــعاو ،وألــل مــنهم األيــعي إىل األعنــاا ،والــبس أجســادهم سـءابيل المطـءان ،وقطعــغ
اــم منهــا ممطعــاو مــن النــار ،هــم يف عــذاب قــع ادــتع وــءه وار قــع أطبــق علــى أهلهــا ،فـ يفــتح عــنهم أبــعا ،وال يــعخل
علــيهم ريــح أبــعا ،وال ينملــي مــنهم عمــء أبــعا العــذاب أبــعا دــعيع والعمــاب أبــعا جعيــع ،ال الــعار زايلــة فتف ـ وال آجــال

الموو تملى.
علي .
 91ـ يف جمما البيان ويف الشواذ «اي مال» ( )4وروى ذلك عن ٍّ
َ
َ
ْ
َ َ
ناد ْوا يا مال ِ ُك ِْلَق ِض َعليْنا َر ُّب َك قاَ  :أي
 91ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم ث وكى نـعا أهـل النـار فمـال  :و
ْ
ََ ْ ْ ُ
َ
لك ذن
ناك ْم بِاْل َ ِق يع بوالية أمـو املـ من
 :لقد ِجئ
منوو فيمول ما لك :انكم ماك ون ث قال
و ِ
َ َْ ُ

ْ

ُ َ
َ ْ َ ر
ون يع لوالية أمو امل من
اكره
أكَثكم لِلحق ِ
__________________

لواو

عليه والعليل على أن

( )1الشما ـ ابملع والوء ـ :العسء والشعس.
( )2راجا فاة  547من هذا اجلز .
( )3ويف املوعر «أهل املعوية» .ويف نسخة «العار» بعل «النار» والةاهء انه توايفه.

َ
ْ
( )4أي قءا س «اي مال» بكسء ال و مءعا يف قوله تعاىل :يا مال ِ ُك ِْلَق ِض َعليْنا َر ُّب َك .
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احلق والية أمو امل من
َْ

َ

قوله

ُ ْ
ُ
َ :وق ِل اْل َ ُّق ِم ْن َر ربك ْم

َ َ ُْْ ذ َْْ
ذ
لظالم َ
ني يعـ ـاملي آل د ـلواو
شاء فليكفر إِنا أعتدنا ل ِ ِ ِ
ومــا تعاهــعوا عليــه يف الكعبــة أن ال يــءدوا األمــء يف أهــل بيــغ رســول
ُْ ُ َ
ون ح قوله تعاىل :لعيهم يكتبون.
َّبم
م ِ

َ
َ َُْ ْ
زثم ْن َو َم ْ
زن
ف َم ْن
شزاء فلي ِ

يع والية عل ٍّـي
عليـه وعلـيهم «ارا» ث ذكـء علـى إثـء هـذا خـربهم
َ ذ
َ ْ ََْ ُ َْ
فمــال جــل ذكــءه :أآ أبرمززوا أمززرا فإِنززا

 92ـ يف أ ـول الكـايف احلسـ بـن د عـن معلـى بـن د عـن د بـن أورمـة وعلـى بـن عبـع

عـن علـي بـن وسـان

ذ ذ
ين ْ
ارتَ ُّدوا َلَع أَ ْدباره ْم م ْن َد ْعد ما تَبَ ذ َ
اَّل َ
ني ل َ ُهزمُ
عن عبع الءمحان بن ك و عن أيب عبع
ِِ ِ
يف قول تعـاىل :إِن ِ
ِ
ْ
َ َذُ ْ ُ
قلـغ :قولـه تعـاىلَ :لِزك بِزأنهم قزالوا
ال ُه َدى ف ن وف ن وف ن ارتعوا عن االميان يف تءك والية أمو امل من
َْ
َذَ ُ َ ُ ُ ُ
ذ َ َ ُ
 :الـذي
ك ْم ِِف َد ْع ِض اْل ْم ِر قـال :نزلـغ فيهمـا و ويف أتباعهمـا وهـو قـول
ين ك ِرهوا ما نََّ اهلل سن ِطيع
َّل
لِ ِ
َ
َ ذُ ْ ُ ذ
َ ُ ُ ُ
زَّ ََ ُ
َّل َ
ين َكر ُهزوا مزا نَ ذ
يعك ْم ِِف
سزن ِط
اهلل يف علـي
على د
نزل به جربعيل
ِ
َلِك بِأنهم قالوا ل ِ
ِ
َْ
وال يعطوا من اخلمـس دـي ا ،وقـالوا:
َد ْع ِض اْل ْم ِر قال :دعوا ب امية إىل مي اقهم أال يوووا األمء فينا بعع النن
َْْ
َ ُ ُ ُ ْ َْ
زر
ز
م
إن أعطينـاهم [إايه] مل حيتــاجوا إىل دـي  ،ومل يبــالوا أن ال يكــون األمـء فــيهم ،فمــالوا :سززن ِطيعكم ِِف دعز ِ
زض اْل ِ
زَّ ََ ُ
الذي دعومتوا إليه وهو اخلمس أن ال نعطـيهم منـه دـي ا وقولـهَ :كر ُهوا مزا نَ ذ
اهلل والـذي نـزل مـا افـرت علـى
ِ
َ ْ ََْ ُ َْ َ ذ ُ ْ ُ َ
زون أَآْ
َّبم
خلمه من والية أمو امل من
 ،وكان معهم أبو عبيـعس وكـان كـاتبهم ،فـلنزل  :أآ أبرمزوا أمزرا ف ِإنزا م ِ
َْ َ ُ َ َذ َْ َ ُ ذ ُ ْ َ َْ ُ
واه ْم اتية.
ُيسبون أنا ال اسمع ِِسهم وَن

 10ـ يف روضــة الكــايف علــي بــن إبـءاهيم عــن علــي بــن احلسـ عــن علــي بــن أيب محــزس عــن أيب بوــو عــن أيب عبــع

َ
َ
َْ
ُ ُ
ذ ُ
َْ َ َ ذ ُ
 :ما يَكون ِم ْن َنوى رلر ٍة ِإال ه َو رابِ ُع ُه ْم َوال َخْ َس ٍة ِإال ه َو سا ِد ُس ُه ْم َوال أدَن ِم ْن َلِزك َوال
يف قول
َ
َ ُ َْ َ ْ َ ذ َ ُ ر َ
َ َْ
َث إ ذال ُه َو َم َع ُه ْم أ ْي َن ما اكنُوا ُث ذم يُنَبرئُ ُه ْ
َش ٍء َعل ٌ
َ
ْ
يم قـال :نزلـغ هـذه االيـة يف
ل
ك
ب
اهلل
ن
إ
ة
يام
ق
ال
آ
و
ي
وا
ل
م
ع
ما
ب
م
ِ
ِ
ِ ِ ِ
أك ِ
ِ
ِ

ف ن وف ن وف ن وأ عبيعس اجلءال وعبع الءمحان بن عوف وسامل موىل أ
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وذيفة واملهوس بن دعبة ،ويـا كتبـوا الكتـاب بيـنهم وتعاهـعوا وتواثمـوا لـ ن ملـى د ال يكـون اخل فـة يف بـ هادـم وال

َ َذ
َ َ َْ
 :أَ ْآ أَبْ َر ُموا أَ ْمرا فَإنذا ُم ْ
َّب ُمزون أ ْآ ُي َسزبُون أنزا ال
ِ
ِ

فيهم هذه االيـة ،قـال :قلـغ :قولـه
النبوس أبعا ،فلنزل
َ
ُ
َ ْ ْ َ ْ ُُ َ
َْ َ ُ ذ ُ َْ ُ
ون قال :وها ن اتيتان نزلتا فيهم ذلـك اليـوو ،قـال أبـو عبـع
ِسه ْم َوَنواه ْم بَىل َو ُر ُسلنا في ِهم يكتب
ا س مع ِ
وهكــذا كــان يف ســابق علــم
لعلــك تــءى أنــه كــان يــوو يشــبه يــوو كتــل الكتــاب إال يــوو قتــل احلس ـ

:
الــذي

وخ ــءج املل ــك م ــن بـ ـ هاد ــم ،فم ــع ك ــان ذل ــك كل ــه،

أن إذا كت ــل الكت ــاب قت ــل احلسـ ـ
أعلم ــه رس ــول
واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 94ـ يف أ ول الكايف علي بن إبءاهيم عـن أبيـه عـن أمحـع بـن د بـن أيب نوـء عـن أابن بـن ع مـان عـن د بـن علـي
أرس ــل امل ــا عل ــى الط ـ  ،ث ق ــبم قبل ــة
ل ـ ـما أراد أن خيل ــق آدو
ق ــال :إن
احلل ــن ع ــن أيب عب ــع
فعءكها ث فءقها فءقت بيعه ث ذرأهم فاذا هـم يـعبون ث رفـا اـم ارا فـلمء أهـل الشـمال أن يـعخلوها فـذهبوا إليهـا فهابوهـا
النــار فكانــغ علــيهم بــءدا وسـ ما .فلمــا
ومل يــعخلوها ،ث أمــء أهــل اليمـ أن يــعخلوها فــذهبوا فــعخلوها ،فــلمء
رأى ذلــك أهــل الشــمال قــالوا :ربنــا أقلنــا فلقــاام ،ث قــال اــم :أدخلوهــا فــذهبوا فمــاموا عليهــا ومل يــعخلوها ،فلعــادهم طينــا

 :فلن يستطيا ه ال أن يكونوا مـن هـ ال وال هـ ال أن يكونـوا مـن هـ ال ،
وقال أبو عبع
وخلق منها آدو
َ
َ
ُ
ذ ْ
َ َ َ
ُ ْ ْ َ
لززرْح ِن َو ٌف فأنززا أ ذوَ
أول مــن دخــل تلــك النــار فــذلك قولــه
قــال :فــوون أن رســول
 :قززل ِإن اكن ل ِ
الْعابد َ
ين .
ِِ
ْ
َ
قولــهِ :إن اكن
وــعيا طويــل ويمــول فيــه
 95ـ يف كتــاب االوتجــاج للطربســي عــن أمــو امل ـ من
ْ

َ ََ َ ُ ْ

لرْحن َو ٌف فأنَا أ ذوَ العابد َ
لِ ذ
ين أي اجلاوعين والتلويل يف هذا المول ابطنه ملاد لةاهءه.
ِِ
ِ
ْ َ
لر ْْحن َو َ ٌف فَأَنَا أَ ذو َُ الْعابزد َ
اكن ل ِ ذ
ين يعـ أول المـاعل ت
ِ :إن
 96ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقولـه
ِ ِ
ِ
أن يكون له ولع.
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يف وـعيا طويـل ذكـء فيـه العـءش وقـال:

 97ـ يف كتـاب التوويـع ابسـناده إىل ونـان بـن سـعيء عـن أيب عبـع

إن للعءش فاو ك وس خمتلفة له يف كل سبل وضا يف المءآن فته علـى وـعه يمـول فيـه فمـن اخـت ف ـفاو العـءش
ْ
َ ذ َ ُ َ
ون ومهـا و ـة عـءش الووعانيـة الن قومـا أدـءكوا كمـا قلـغ لـك قـال
أنه قال تبارك وتعـاىلَ :ر ر ال َع ْر ِش عمزا ي ِرزف
ُْ َ ٌ
َ ُ
هلل َمَلولززة وقــوو و ــفوه
تبــارك وتعــاىل :رب العــءش رب الووعانيــة عمــا يوــفون ،وقــوو و ــفوه بيــعين فمــالوا يززد ا ِ
ابلــءجل  ،فمــال :وضــا رجلــه علــى ــخءس بيــغ املمــعس ،فمنهــا ارتمــى إىل الســما وقــوو و ــفوه ابألامــل فمــالوا :إن دا
ْ
َ ذ َ ُ َ
ون يمول :رب امل ل األعلـى
قال :إين وجعو بءد أامله على قلن ،فلم ل هذه الوفاو قالَ :ر ر ال َع ْر ِش عما ي ِرف
عما به م لوه ،وت امل ل األعلى الذي ال يشبهه دي وال يو ة وال يتوهم فذلك امل ل األعلى.
 98ـ يف أ ــول الكــايف علــي بــن إب ـءاهيم عــن أبيــه عــن ابــن أيب عمــو عــن هشــاو بــن احلكــم قــال :قــال أبــو دــاكء
ذ

َْ

زو اَّلي ِف ذ
العيواين :إن يف المءآن آية هي قولنا :قلغ :وما هي؟ فمالَ :و ُه َ
السزما ِء ِإ ٌه َو ِْل اْل ْر ِض ِإ ٌه فلـم أدر مبـا
ِ ِ
فمــال :هــذا كـ و زنــعيق خبيــا إذا رجعــغ إليــه فمــل :مــا اســك ابلكوفــة فانــه
أجيبــه ،فاجــغ فخــربو أاب عبــع
َ
ْ
يمول :ف ن ،فمل له :ما اسك ابلبوءس؟ فانـه يمـول :فـ ن فمـل كـذلك ربنـا ِف ذ
السزما ِء ِإ ٌهَ ،و ِْل اْل ْر ِض ِإ ٌه  ،ويف
ِ

الباار إله ويف المفار إله ،ويف كل مكان اله ،قال :فمعمغ فلتيغ أاب داكء فلخربته فمال :هذه نملغ من احلجاز.
 99ـ يف تفسـو علـي بـن إبـءاهيم وـعثين د بـن جعفـء قـال :وـعثنا د بـن احلسـ عـن احلسـن بـن إلبـوب عـن علـي
السزما ِء إ ٌ
زو ذاَّلي ِف ذ
َ :و ُه َ
ه َو ِْل
عـن قـول
بن رائب عن منوور عن أيب أسامة قال :سـللغ أاب عبـع
ِ ِ
ِ
َْ
الـذي هـو و ريب يف السـما الـه ،ويف األر الـه
اْل ْر ِض ِإ ٌه فنةءو و إليه وقع لزو األر وهو يمـول :و

.
وهو
 933ـ يف كتاب االوتجاج للطربسي عن أمو امل من
ٌ َ َْ
ُ َْ َ
ُ
اْل ْرض إ ٌ
ه وقولهَ :وه َو َم َعك ْم أينما
ِإه و ِْل
ِ
ِ

وعيا طويل وفيـه وقولـهَ :و ُه َو ذاَّلي ِف ذ
السزما ِء
ِ ِ
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َ ُ ُ
زو راب ُع ُه ْ
ُكنْتُ ْ
ون ِم ْن ََنْوى رَلرَ ٍة إ ذال ُه َ
زم فامنـا أراد بـذلك اسـتي
ك
ي
ما
:
ـه
ل
و
وق
م
ِ
ِ
على ليا خلمه ،وان فعله فعلهم.
ذ
َ ْ ُ
َ َ ْ ُ َ ْ ُ
زن دونِز ُِ
اَّليزن يزدعون ِم
 111ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقال علي بن إبءاهيم يف قوله
َ :وال يم ِلك ِ
َ رْ
ذ
ذ ََ
َ ْ َ َ
زن شز ِهد بِزاْلق
فاعة قال :هم الذين عبعوا يف العنيا ال ميلكون الشـفاعة ملـن عبـعهم .قـال عـز مـن قاعـل :إِال م
الش

أمناعـه ابلمـعرس الـذ ركبهـا فـيهم

َ َ

َُ ْ ْ ُ َ
ون .
وهم يعلم
 112ـ فــيمن ال حيلــءه الفميــه قــال الوــادا  :الملــاس أربعــة ،ث ثــة يف النــار وواوــع يف اجلنــة ،رجــل قلــى جبــور
وهو يعلم انه جور فهو يف النار ،ورجل قلى جبـور وهـو ال يعلـم انـه جـور ،فهـو يف النـار ورجـل قلـى ابحلـق وهـو ال يعلـم
فهو يف النار ،ورجل قلى ابحلق وهو يعلم فهو يف اجلنة.

 113ـ يف أ ول الكايف علي بـن د ود بـن احلسـن عـن سـهل بـن زايد ود بـن حيـ عـن أمحـع بـن د بـن عيسـى
ما معـ الواوـع؟ فمـال :إلـا األلسـن عليـه ابلووعانيـة،
ليعا عن أيب هادم اجلعفءي قال :سللغ أاب جعفء ال اين
لمولهَ :ولَ ْ
ِئ َسأَ ْ َِل ُه ْم َم ْن َخلَ َق ُه ْم َْلَ ُقولُ ذن ُ
اهلل .
ِ
 114ـ د بــن حي ـ عــن د بــن احلس ـ عــن د بــن إساعيــل بــن يزيــا عــن ــاحل بــن عمبــة عــن عبــع بــن د
خلــق اخللــق فخلــق مــا أوــل ــا أوــل ،وكــان مــا أوــل أن خلمــه مــن
اجلعفــءي عــن أيب جعفــء  .قــال :إن
طينة اجلنة ،وخلق مـا أبهـم ـا أبهـم وكـان مـا أبهـم أن خلمـه مـن طينـة النـار ث بعـ هم يف الةـ ل ،فملـغ :وأي دـي
الةـ ل؟ قــال :أمل تــء إىل لــك يف الشــمس دــي ولــيس بشــي  ،ث بعــا فــيهم النبيـ يــععوهم إىل اوق ـءار ابت وهــو
َ

َْ

َ

َ

ُ

قولـه َول ْ
ِئ َسأ َِل ُه ْم َم ْن َخل َق ُه ْم ْلَ ُقزول ذن ُ
اهلل ث دعـاهم إىل اوقـءار ابلنبيـ فـلقء بعلـهم وأنكـء بعـم ،ث دعـاهم إىل
ِ
َ ُذ
ْ َْ ُ
َ
ْ
واليتنا فلقء هبا و من أول وأنكءها مـن أبهـم وهـو قولـه :فما اكنُوا ِْلُث ِمنُوا بِما كذبوا بِز ُِ ِمزن قبزل ث قـال أبـو
كان التكذيل ث.
جعفء

 115ـ د بـن احلسـن وألـوه عـن سـهل عـن د بـن عيسـى ود بـن حيـ ود بـن احلسـ ليعـا عـن د بـن سـنان
عن إساعيل بن جابء وعبع الكءمي بن عمءو
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عــن عبــع احلميــع بــن أيب الــعيلم عــن أيب عبــع

أنــه قــال يف وــعيا طويــل ث أنــزل

جــل ذكــءه :أن أعلــم فلــل

و ــيك فمــال :رب إن العــءب قــوو جفــاس مل يكــن فــيهم كتــاب ومل يبعــا إلــيهم نــن ،وال يعءفــون فلــل نب ـواو األنبيــا وال
َ َْ َ ْ َ
ُ ْ
زل َسز ٌ
زلآ
زَّن َعلززيْ ِه ْم و قز
دــءفهم ،وال ي منــون يب إن أا أخــرب م بفلــل أهــل بيــذ؟ فمــال جــل ذكــءه :وال َتز
َ َ َْ ََُْ َ
ون فذكء من فلل و يه ذكءا فوقا النفاا يف قلوهبم.
فسوف يعلم
 116ـ يف بواعء العرجاو أمحع بن د عن احلس بن سعيع عن النلـء بـن سـويع عـن عبـع الوـمع بـن بشـو قـال:
و ـ قــال :و ـ انتهــى إىل ســعرس املنتهــى قــال :فمالــغ
بــعو األذان وقوــته يف أس ـءا النــن
ذكــء أبــو عبــع
َ
َْ
َ
َ
ذ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ َ َْ ْ
ذ َ ََ
ني أ ْو أ ْدَن فأ ْوىح إىل َعبْ ِدهِ مزا أوىح قـال :فـعفا
السعرس :ما جازين خملوا قبل ،قـال :ثم دنا فتدىل فاكن قا قوس ِ
إليــه كتــاب أ ــااب اليم ـ وأ ــااب الشــمال ،إىل قولــه :وفــتح ــايفة أ ــااب الشــمال فــاذا فيهــا أســا أهــل النــار
َ ر ذ ُ َ ْ ٌ ُْ ُ َ
زون ؟ قـال
 :ر ِإن هززثال ِء قززوآ ال يث ِمنز

وأسـا آابعهـم وقبـاعلهم ،قـال :فمــال رسـول
َُْ ْ َُْ َ ٌ َ َ َْ ََُْ َ
ون .
عنهم وقل سلآ فسوف يعلم
 939ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم متول مبا سبق من قوله :ملن عبعهم ،ث قـال رسـول

َْ ٌ ُْ ُ َ
ون ؟ فمال
قوآ ال يث ِمن

َ ْ َ ْ َُْ ْ َُْ َ ٌ َ َ َْ ََُْ َ
ون .
 :فاصفح عنهم وقل سلآ فسوف يعلم

َ ْ َ
اصززف ْح
تعـاىل :ف

 :يا َر ر إ ذن ُ
هزثال ِء
ِ

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 1ـ يف كتاب ثواب األعمال ابسناده إىل أيب محزس قال :قال أبو جعفء

 :من أدمن قـءا سـورس الـعخان يف فءاعلـه

من اتمن يوو الميمة و لله غ عءده وواسبه وسااب يسوا ،وأعطاه كتابه بيمينه.
ونوافله بع ه
قـال :مـن قـءأ سـورس الـعخان يف فءاعلـه ونمـل م ـل مـا
 2ـ يف جممـا البيـان وروى أبـو محـزس ال مـاح عـن أيب جعفـء
نملنا عن ثواب األعمال سوا  ،أيب بن كعل
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عن النن

قال :ومن قء سورس العخان يف ليلة اجلمعة ألفء له.

قال :ومن قءأ سورس العخان يف ليلة أ بح يستهفء له سبعون ألة ملك.
 3ـ أبو هءيءس عن النن
قال :ومن قءأها يف ليلة لعة أ بح مهفورا له.
 4ـ وعنه عن النن
له بيتا يف اجلنة.
قال :من قءأ سورس العخان ليلة اجلمعة أو يوو اجلمعة ب
 5ـ أبو أمامة عن النن
وعيا طويـل وفيـه قـال السـاعل:
 6ـ يف كتاب معاين األخبار ابسناده إىل سفيان بن سعيع ال وري عن الوادا
اي بن رسول كية أعءف أن ليلة المعر يكون يف كل سنة قال :إذا أتى دهء رملـان فـاقء سـورس الـعخان يف كـل ليلـة
ملس مءس ،فاذا أتغ ليلة ث ث وعشءين فانك ا ء إىل توعيق الذي سللغ عنه.
ذ ََْ ْ ُ ََْ ُ ََ
بارك ٍة أي أنزلنـا المـءآن ،والليلـة املباركـة هـي ليلـة المـعر ،وهـو املـءوي عـن
 7ـ يف جممـا البيـانِ :إنا أنَّهاه ِِف ْلل ٍة م

.
أيب جعفء وأ عبع
 8ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم «أا أنزلناه» يعـ المـءآن ِف َْلْلَة ُم َ
بار َك ٍة إنذا ُك ذنا ُمنْذر َ
ين وهـي ليلـة المـعر أنـزل
ٍ
ِِ
ِ
ِ
يف طــول عشـءين ســنة،
المـءآن فيهـا إىل البيـغ املعمـور للــة واوـعس ث نــزل مـن البيــغ املعمـور علــى رسـول
ُ ُّ

َ
كــل أمــء مــن احلــق والباطــل ومــا يكــون يف تلــك
ززيم أي يمــعر
فيهــا يفــءا يعـ يف ليلــة المــعر ُك أمززر ح ِ
ب ٍ
السنة ،وله فيه البعا واملشية ،يمعو ما يشا وي خء ما يشا من اتجال واألرزاا والب اي واالعءا واألمءا  ،ويزيـع فيـه
 ،وـ
 ،ويلميــه أمــو امل ـ من إىل االعمــة
إىل أمــو امل ـ من
مــا يشــا ويــنمص مــا يشــا  ،ويلميــه رســول
ينتهــى ذلــك إىل ــاول الزمــان  ،ويشــرتا لــه فيــه البــعا واملشــية والتمــعمي والتــلخو ،قــال :وــعثين بــذلك أيب عــن ابــن

.
أيب عمو عن عبع بن مسكان عن أيب جعفء وأ عبع وأ احلسن
 9ـ قال :ووعثين أيب عن ابن أيب عمو عن يونس عن داود بن فءقع عن أيب املهاجء عـن أيب جعفـء
املهاجء ال ختفي علينا ليلة المعر إن امل عكة
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قـال :اي أاب

يطوفون بنا فيها.
وعيا طويـل يمـول فيـه  :فـان قـالوا :مـن الءاسـخون يف
 11ـ يف أ ول الكايف ابسناده إىل أيب جعفء الباقء
ـاول ذلـك فهـل بلـغ أوال؟
العلم؟ فمال :من ال خيتلة يف علمه فان قالوا :فمن هو ذاك؟ فمل :كـان رسـول
واخلليفة من بععه يعلم علما ليس فيـه اخـت ف فـان قـالوا :ال ،فمـل :إن خليفـة
فان قالوا :قع بلغ ،فمل :فهل ماو
إال مــن حيكــم حبكمــه و اال مــن يكــون م لــه إال النبــوس وإن كــان رســول
رســول م يــع وال يســتخلة رســول
مل يســتخلة يف علمــه أوــعا فمــع ضــيا مــن يف أ ـ ب الءجــال ــن يكــون بعــعه ،فــان قــالوا :فــان علــم رســول
ْ
ذ ََْ ْ ُ ََْ ُ ََ
ذ ُذ
ُ
َ
ُْ
ْ
ني إِنا أنَّهاه ِِف ْلل ٍة مبارك ٍة إىل قولـه إِنزا كنزا مر ِسز ِلني فـان
كان من المءآن ( )1فمل :حم َوال ِ
بتا ِ الم ِب ِ
إال إىل نن ( )2فمل :أهذا األمء احلكيم الذي يفءا فيه هو من امل عكة والءول الذ تنـزل مـن
قالوا لك :ال يءسل
سا إىل سا أو من سا إىل األر  ،فان قالوا :من سا إىل سا  ،فلـيس يف السـما أوـع يءجـا مـن طاعـة إىل معوـية،
فــان قــالوا :مــن ســا إىل أر وأهــل األر أوــوج اخللــق إىل ذلــك ،فمــل :فهــل اــم بــع مــن ســيع يتاــاكمون اليــه؟ فــان
َ
ُ َ ُّ ذ َ َ ُ ُ ْ ُ ُ ْ َ ُّ ُ
مات ِإىل
قالوا :فان اخلليفة هو وكمهم فمل )3( :اهلل و ِِل ِ
اَّلين آمنوا َي ِرجهم ِمن الظل ِ
__________________

( )1قــال احملــعث الكادــاين (ره) :هــذا إيـءاد سـ ال علــى احلجــة ،تمءيــءه :إن علــم رســول

ُ ْ َ ُ ُ ُّ
ُك أمر َحبيم أَ ْمرا م ْن عنْدنا إنذا ُك ذنا ُم ْرسل َ
ني
ِفيها يفرق
ِ ِ
ِ ٍ
ِ ِ ِ ِ

لعلــه كــان مــن المــءآن فاســل لــيس مــا يتجــعد يف

فهذه االية تعل علـى جتـعد الفـءا واورسـال يف
دي ؟ فلجاب ابن سباانه يمول:
تلك الليلة املباركة ابنزال امل عكة والءول فيها من السما إىل األر داعما ،ف بع من وجود من يءسل إليه األمء داعما.
( )2قال اولسي (ره) هذا س وال آخء تمءيءه انه يلزو ا ذكء جواز إرسال امللك إىل ألو النـن مـا انـه ال اـوز ذلـك فلجـاب عنـه مبـعلول اتيـة الـذ
ألمء داا.
( )3يع فمل :إذا مل يكن اخلليفة م يعا إلفو ا من اخلطا فكية خيءجـه
ذ

اَّل َ
ين َآمنُوا  ...اه».
َو ِ ُِّل ِ

وخيـءج بـه عبـاده مـن الةلمـاو إىل النـور وقـع قـال
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سـباانه:

« ُ
اهلل

النور» إىل قوله «خالعون» ولعمءي ما يف األر وال يف السما وح ت عز ذكءه إال وهو م يـع ومـن أيـع مل خيـط ،ومـا يف
األر ععو ت عز ذكءه إال وهو خمـذول ،ومـن خـذل مل يوـل كمـا أن األمـء ال بـع مـن تنزيلـه مـن السـما حيكـم بـه أهـل
أن يـرتك
بعـع إلمـع
األر  ،كذلك ال بع من وال فان قـالوا :ال نعـءف هـذا ،فمـل اـم قـالوا :مـا أوببـتم أيب
العباد وال وجة عليهم.
ُْ

ُ ُّ

َ ُ
َ
زيم يمـول :ينـزل
يف ليلـة المـعرِ :فيها يف
قـال قـال
 11ـ وابسناده إىل أيب جعفـء
زرق ُك أمزر ح ِ
ب ٍ
فيها كل أمء وكيم ،واحملكم ليس بشي امنـا هـو دـي واوـع ،فمـن وكـم مبـا لـيس فيـه اخـت ف فاكمـه مـن وكـم
() 1
 ،ومن وكم أبمء فيه اخت ف فـءأى أنـه موـيل فمـع وكـم حبكـم الطـاألوو ،انـه لينـزل يف ليلـة المـعر إىل وح
تفسو األمور سـنة سـنة ،يـ مء فيهـا يف أمـء نفسـه بكـذا وكـذا .ويف أمـء النـاس بكـذا وكـذا ،وانـه لياـعث لـوىل األمـء سـوى

َ َذ
اخلاة واملكنون العجيل املخزون م ل ما ينزل يف تلك الليلـة مـن األمـء ث قـءأَ :ول ْو أن مزا
ذلك كل يوو علم
َ
َ
َْ
ْ َ َ َ ْ ٌ َ َْ ْ
َ َ ْ َ ُ
اهلل َ
ح ُر َي ُم ُّد ُه م ْن َد ْعده َسبْ َع ُة أ ِْبُ
اْل ْ
مات اهلل إ ذن َ
يَّ َحب ٌ
ٌ
يم .
َّ
ع
ُك
ت
د
ف
ن
ما
ر
اْل
و
لآ
ق
أ
ة
ر
ع
ش
ن
م
ض
ر
ِِف
ِ
ِ ِ
ِِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ

 12ـ وابســناده إىل أيب جعفــء

قــال :اي معشــء الشــيعة خا ــموا بســورس اا أنزلنــاه تفلا ـوا فــو

اهنــا حلجــة

واهنا لسيعس دينكم واهنا لهاية علمنـا ،اي معشـء الشـيعة خا ـموا ب حزم
تبارك وتعاىل على اخللق بعع رسول
َوالْبتا ال ْ ُمبني إنذا أَنْ ََّ ْه ُاه ِف َْلْلَة ُم َ
بار َك ٍة إنذزا ُك ذنزا ُمنْزذر َ
اي معشـء
ين فاهنـا لـوالس األمـء خا ـة بعـع رسـول
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ُ
ذ
ْ
َ
َ
ْ ذ
زذ ٌير قيـل :اي أاب جعفـء نـذيءها د ؟ قـال :ـعقغ
الشيعة يمول تبارك وتعاىلَ :و ِإن ِمن أم ٍة ِإال خل ِفيهزا ن ِ

فهل كان نذيء وهـو وـي مـن البع ـة يف أقطـار األر ؟ فمـال السـاعل :ال ،قـال أبـو جعفـء

يف بع ته من
كما أن رسول
فان قلغ :ال ،فمع ضيا رسول
__________________

 :أرأيـغ بعي ـه ألـيس نـذيءه

ونذيء؟ فمال :بلى قال :فكذلك مل ميـغ إلمـع إال ولـه بعيـا نـذيء ،قـال:
من يف أ ب

( )1ويف املوعر «وىل األمء» مكان «وىل ».
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الءجال من أمته ،قال :ومـا يكفـيهم المـءآن؟ قـال :بلـى إن وجـعوا لـه مفسـءا ،قـال :ومـا فسـءه رسـول

؟ قـال :بلـى

 ،واحلـعيا طويـل أخـذا منـه موضـا

قع فسءه لءجل واوع ،وفسء ل مـة دـلن ذلـك الءجـل وهـو علـي بـن أيب طالـل
احلاجة.
 13ـ د بــن حيـ عــن أمحــع بــن د وعلــى بــن د عــن ســهل بــن زايد ليعــا عــن ابــن إلبــوب عــن أيب محــزس عــن أيب
قاو احلسن بن علي يف مسـجع الكوفـة فامـع وأثـ عليـه و ـلى علـى
قال :لـما قبم أمو امل من
جعفء
 ،ث قال :ايها الناس انه قع قبم يف هذه الليلة رجل ما سبمه األولـون وال يعركـه اتخـءون ،و لمـع قـبم يف
النن
الليلــة الــذ قــبم فيهــا و ــى موســى يودــا بــن نــون ،والليلــة الــذ عــءج فيهــا بعيســى بــن مــءمي ،والليلــة الــذ نــزل فيهــا المــءآن
واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 14ـ أمحع بن مهءان وعلى بن إبءاهيم ليعا عن د بن علي عن احلسن بن رادع عـن يعمـوب بـن جعفـء بـن إبـءاهيم
إذا أ ه رجــل نو ـءاين فمــال :ان أس ـ لك أ ــلاك فمــال :ســل،
قــال :كنــغ عنــع أيب احلســن موسـى بــن جعفــء
ْ
ذ
ُْ
زني ِإنزا
فمال :أخربين عن كتاب الذي انزل على د
ونطق به ث و فه مبا و فه فمال :حم َوال ِ
بتزا ِ الم ِب ِ
َ ْ

َ َ

َ

ُ

أنْ ََّه ُاه ِف ْلْلة ُم َ
بارك ٍة إنذا ك ذنا ُمنْذر َ
ين ما تفسوها يف الباطن؟ فمال :أما وم فهو د  ،وهو يف كتاب هـود الـذي
ٍ
ِِ
ِ
ِ
أنزل عليه ،وهو منموة احلءوف وأما الكتاب املب فهـو أمـو املـ من علـي  ،وامـا الليلـة ففاطمـة ـلواو عليهـا
ُ ُّ
ُْ
وامـا قولـهِ :فيها يف َر ُق ُك أمر َح ِب ٍيم يمـول :خيـءج منهـا خـو ك ـو ،فءجـل وكـيم ورجـل وكـيم ورجـل وكـيم ،فمـال
الءجل :ة ح االول واالخء من هـ ال الءجـال فمـال :إن الوـفاو تشـتبه ولكـن ال الـا مـن المـوو أ ـة لـك مـا خيـءج

مـن نســله وانـه عنــعكم لفـي الكتــل الـذ نزلــغ علـيكم ،إن مل تهــووا و ءفـوا وتكفــءوا وقـعميا مــا فعلـتم ،قــال لـه النوـءاين :ال
أسرت عنـك مـا علمـغ وال أكـذبك وأنـغ تعلـم مـا أقـول يف ـعا مـا أقـول وكذبـه ،و لمـع أعطـاك مـن فلـله وقسـم
عليــك مــن نعمــه مــا ال خيطــءه اخلــاطءون وال يســرته الســاتءون ،وال يكــذب فيــه مــن كــذب ،فمــوح لــك يف ذلــك احلــق كلمــا
ذكءو فهو كما ذكءو ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
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 15ـ يف الكايف علي بن إبءاهيم عن أبيه عن ابن أيب عمو عن عمـء بـن أذينـه عـن الفلـيل وزرارس ود بـن مسـلم عـن
َ ْ

َ َ

َ

عن قول تعاىل :إنذا أنْ ََّه ُاه ِف ْلْلة ُم َ
بارك ٍة قـال :نعـم ليلـة المـعر وهـي يف كـل سـنة
محءان أنه سلل أاب جعفء
ٍ
ِ
ِ
ُّ
ُ
ْ
ُ َ ُ
َ
زيم
يف دهء رملان يف العشء األواخء ،فلم ينزل المءآن إال يف ليلـة المـعر قـال تعـاىلِ :فيهزا يف
زرق ُك أمزر ح ِ
ب ٍ
قال :يمعر يف ليلة المعر كل دي يكـون يف تلـك السـنة الـذ م لهـا مـن قابـل خـو ودـء ،وطاعـة ومعوـية ،ومولـود وأجـل

ورزا ،فمــا قــعر يف تلــك الس ــنة وقلــى فه ــو احملت ــوو وت تعــاىل فيــه املش ــية ،واحلــعيا طويــل أخ ــذا منــه موضــا احلاج ــة
وستمة عليه بتمامه يف سورس المعر إن دا تعاىل.
 16ـ د بــن حيـ عــن د بــن أمحــع عــن د بــن عيســى عــن أيب عبــع املـ من عــن إســااا بــن عمــار قــال :سعتــه
يمول واس يسللونه يمولون :األرزاا تمسم ليلة النوة من دعبان؟ قال :فمال :ال و ما ذلـك إال يف ليلـة تسـا عشـءس
م ــن د ــهء رمل ــان واو ــعى وعش ـءين وث ـ ث وعش ـءين ف ــان يف تس ــعة عش ــء يلتم ــي اجلمع ــان ،ويف ليل ــة او ــعى وعشـ ـءين
ُ ْ َ ُ ُ ُّ
َ
زيم  ،ويف ليلــة ثـ ث وعشـءين ميلــى مــا أراد تعـاىل مــن ذلــك ،وهــي ليلــة المــعر الــذ قــال
يفز
زرق ُك أمززر ح ِ
بز ٍ
َ
َ ٌْ ْ ْ
َ ْ
زه ٍر قــال :قلــغ :مــا معـ قولــه :يلتمــي اجلمعــان؟ قــال :امــا فيهــا مــا أراد مــن تمعميــه
زف شز
تعـاىل :خززري ِمززن ألز ِ

وأتخوه وإرادته وقلاعه ،قـال :قلـغ :فمـا معـ ميلـيه يف ثـ ث عشـءين؟ قـال :انـه يفءقـه يف ليلـة اوـعى وعشـءين أملـاه
ويكون له فيه البعا فاذا كانغ ليلة ث ث وعشءين أملاه فيكون من احملتوو الذي ال يبعو له فيه تبارك وتعاىل.
 17ـ د بـن حيـ عـن د بـن أمحـع بـن احلسـ بـن علـي عـن عمـءو بـن سـعيع عـن موـعا بـن ـعقة عـن عمـار بـن
 :إذا كـان أول ليلـة مــن دـهء رملـان فمــال :أللهـم ...إىل أن قـال :واجعــل
موسـى السـاابطي قــال :قـال أبـو عبـع
فيمــا تملــى وتمــعر مــن األمــء احملتــوو فيمــا يفــءا مــن األمــء احلكــيم يف ليلــة المــعر مــن الملــا الــذي ال يــءد وال يبــعل أن
تكتبين من وجاج بيتك.
 18ـ يف روضــة الكــايف محيــع بــن زايد عــن احلســن بــن د الكنــعي عــن أمحــع بــن عــعيس عــن أابن عــن يعمــوب بــن
دعيل قال :قال أبو عبع

 :يفءا يف كل ليلة المعر
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ما كان من دعس أو رخا أو مطء يمعر ما يشا

أن يمعر إىل م لها من قابل.

قــال :يف ليلــة تســا عشــءس يكتــل وفــع احلــاج ،و
 18ـ يف ــذيل األوكــاو ابســناده إىل زرارس عــن أوــعمها
ُ ُّ
ُْ
ِفيها يف َر ُق ُك أمر َح ِب ٍيم  ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
ُ ْ َ ُ ُ ُّ
َ
زيم ادى
قال :إذا كان ليلـة المـعر و ِفيهزا يف
 19ـ أبو الوبال الكناين عن أيب عبع
زرق ُك أمزر ح ِ
ب ٍ

يف هذه الليلة.
مناد يف تلك الليلة من بطنان العءش :إن تعاىل قع ألفء ملن أتى قرب احلس
 21ـ يف بوــاعء الــعرجاو أمحــع بــن د عــن عمــء بــن عبــع العزيــز عــن يــونس عــن احلــارث بــن املهــوس البوــءي [عــن
ُ ْ َ ُ ُ ُّ
زرق ُك
 :قول تبـارك وتعـاىلِ :فيهزا يف
عمءو] عن ابن أيب عمو عمن رواه عن هشاو قال :قلغ أليب عبع
َ
زيم ؟ قـال :تلـك ليلـة المـعر يكتـل فيهـا وفـع احلـاج ،ومـا يكـون فيهـا مـن طاعـة أو معوـية أو ويـوس أو ـاو،
أمر ح ِ
ب ٍ
يف الليل والنهار ما يشا ث يلماه إىل اول األر قـال ابـن احلـارث :فملـغ :ومـن ـاول األر ؟ قـال:

وحيعث
اوبكم.
 21ـ العباس بن معءوف عن سععان بن مسلم عن عبع

بن سنان قال :س لته عن النوة مـن دـعبان؟ فمـال :مـا

عنــعي فيــه دــي ولكــن إذا كانــغ ليلــة تســا عشــءس مــن دــهء رملــان قســم فيهــا األرزاا وكتــل فيهــا اتجــال وخــءج فيهــا
ــكاك احلــاج ( )1واطلــا إىل عبــاده فهفــء اــم إال دــارب اخلمــء مســكء ،فــاذا كانــغ ليلــة ث ـ ث وعش ـءين ِفيهززا
ُ ُّ
ُْ
يف َر ُق ُك أمر َح ِب ٍيم  ،ث ينهى ذلك وميلى ذلك ،قلغ :إىل من؟ قال :إىل اوبكم ولوال ذلك مل يعلم.
مـءس بعـع مـءس
 22ـ يف عيـون األخبـار يف ابب العلـل الـذ ذكـء الفلـل بـن دـاذان يف آخءهـا أنـه سعهـا مـن الءضـا
ودــي ا بعــع دــي  ،فــان قيــل :فلــم جعــل الوــوو يف دــهء رملــان دون ســايء الشــهور؟ قيــل :الن دــهء رملــان هــو الشــهء
ذ
ُْ ْ ُ ُ
ََر
َ ُْ
َ ُْ ْ
 ،وفيه
قان  ،وفيه نبل د
الذي أنزل تعاىل ِفي ُِ القرآن هدى لِلنا ِ وبي ٍ
نات ِمن الهدى والفر ِ
__________________
( )1الوكاك لا الوك :الكتاب ،والوكاك مبع األرزاا أيلا.
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ليلة المعر الذ هي خو من ألـة دـهء ،وفيهـا يفـءا كـل أمـء وكـيم ،وفيـه رأس السـنة يمـعر فيهـا مـا يكـون يف السـنة مـن
خو أو دء أو ملءس أو منفعة أو رزا أو أجل ،ولذلك سيغ بليلة المعر.
قـال :مـن
 23ـ يف كتاب علل الشءاعا ابسناده إىل احلسـ بـن يزيـع النـوفلي عـن علـي بـن سـامل عـن أيب عبـع
او يف الليلة الذ يفءا كل أمـء وكـيم ومل حيـ تلـك السـنة وهـي ليلـة ثـ ث وعشـءين مـن دـهء رملـان ،الن فيهـا يكتـل
وفع احلاج وفيها تكتل األرزاا واتجال وما يكون من السنة إىل السنة.
احلجـ
يف وــعيا طويــل وفيــه بعــع أن ذكــء
 24ـ يف كتــاب االوتجــاج للطربســي عــن أمــو املـ من
ومـن وـل إللـه مـن أ ـفيا الـذين قـءهنم بنفسـه ورسـوله،
قال الساعل :من ه ال احلج ؟ قال :هم رسـول
َ
وفء على العباد من طاعتهم م ل الذي فء عليهم مي اقا لنفسه ،وهم والس األمء الذين قـال فـيهم :أط ُ
يعزوا َ
اهلل
ِ

َ ُ
ذ ُ َ َُ
ُْ ْ ََ َ ُ ذ
َْْ
َ َ ْ َ ُّ
َْْ
ْ ُ
َوأَط ُ
الر ُ
كْ
اَّل َ
ُ
ذ
يزن
زُ
م
ل
ع
ل
م
ه
زن
م
زر
م
اْل
وِل
أ
ىل
إ
و
زوَ
س
إىل
وه
د
ر
زو
ل
و
:
ـيهم
ف
ـال
ق
و
م
زن
م
زر
م
اْل
وِل
أ
و
وَ
س
الر
وا
يع
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
 :الـذي تنـزل بـه امل عكـة يف الليلـة الـذ يفـءا كـل أمـء وكـيم
ي َ ْستَنْ ِب ُطونَ ُُ ِمنْ ُه ْم وقال السـاعل :مـا ذاك األمـء؟ قـال

مــن رزا وأجــل وعمــل وويــوس ومــوو وعلــم أليــل الســماواو واألر  ،واملعجـزاو الــذ ال تنبهــي إال ت وأ ــفياعه والســفءس
ََْ

ُّ

َ

َذ ْ ُ
َ َُ
الـذي اتـى عنـع
هلل هـم بميـة يعـ املهـعي
بينه وب خلمه وهم وجه الذي قـال :فأينما تولوا فثم َوجُ ا ِ
انملـا هــذه النةـءس فــيم األر قسـطا وعــعال كمـا مل ــغ جـورا و لمــا ،ومـن آايتــه الهيبـة واالكتتــاو عنـع عمــوو الطهيــان
دون ألـوه لكـان اخلطـاب يـعل علـى فعـل مـا ألـو
وولول االنتماو ،ولـو كـان هـذا األمـء الـذي عءفتـك بيانـه للنـن
داعم وال مستمبل ولمال نزلغ امل عكة وفءا كل أمء وكيم ،ومل يمل« :تنزل امل عكة ويفءا كل أمء وكيم».
َ

ْ

َْ ْ َْ َ َ
ذ ُ ُ
ُ
زني واختلـة يف الـعخان فميـل انـه دخـان اتـى مـن
 25ـ يف جوامـا اجلـاما فارت ِقب يوآ تأ ِت السماء بِزد ٍ
خان م ِب ٍ
السما قبل قياو الساعة يعخل يف اسا الكفءس و
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يكــون رأس الواوــع كــالءأس احلنيــذ ( )1ويعــرتى امل ـ من منــه كهي ــة الزكــاو ،وتكــون األر كلهــا كبيــغ أوقــع فيــه لــيس فيــه
علي وابن عباس واحلسن.
خواة ( )2ميع ذلك أربع يوما وروى ذلك عن ٍّ
َْ َ َ ْ
ُ
َ َْ ْ
ُ
ذ
ُ
زني قـال :ذلـك إذا
 26ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وقوله :فارت ِقب أي ا ـرب يوآ تزأ ِت السزماء بِزد ٍ
خان م ِب ٍ
َ ٌ َ ٌ َذَ ْ ْ َذ ْ
َ ذ
َ
خءجوا يف الءجاعة من المرب يهشى الناس كلهـم الةلمـة ،فيمولـون :هذا عذا أ ِْلم ربنا اك ِشف عنزا العزذا إِنزا

َ ذ َُ ُ ر ْ
َْ َ ُ ْ َُ ٌ
ُ
ٌ
موقنون فمال ردا علـيهم :أَن لهم اَّلكرى يف ذلـك اليـوو و قد جاءهم رسزوَ م ِبزني أي رسـول قـع بـ اـم
ُ ذ ََ ذْ َ ُْ َ ُ ُ َ ذ ٌ َُْ ٌ
فلخـذه الهشـي ،فمـالوا هـو
ون قـال :قـالوا ذلـك ل ـما نـزل الـووي علـى رسـول
ثم تولوا عنُ وقالوا معلم َمن
ْ
َ
ُ
ذ
ُ َ
ذ ُ
 :يَ ْ
زو َآ
ون يعـ إىل يـوو الميامـة ،ولـو كـان قولـه
 :إِنا اك ِشفوا ال َعذا ِ ق ِليل إِنك ْم اعئِزد
جمنـون ث قـال
ُ َ
ذ ُ
ماء ب ُدخان ُ
ك ْ
تَأْت ذ
الس ُ
ون ألنـه لـيس بعـع اتخـءس والميامـة والـة يعـودون إليهـا
زم اعئِزد
ني يف الميامـة مل يمـل ِإن
ب
م
ِ
ٍ ِ ٍ
ِ

 :ومماو كءمي أي وسن ونعمـة كـانوا فيهـا فـاكه قـال :النعمـة يف األبـعان ،وقولـه فـاكه أي فـاكه للنسـا
وقوله
َ
َ
َ َ
َ
ك َوأ ْو َررْناها قَ ْ
َو ْاْل ْر ُض َوما اكنُوا ُمنْ َظر َ
آخر َ
ين
السما
عليهم
بكغ
فما
اعيل
ء
إس
ب
يع
ين
ما
و
كذل ِ
ِ
ِ
 27ـ قــال وــعثين أيب عــن ونــان بــن ســعيء عــن عبــع بــن الفلــل اامــعاين عــن أبيــه عــن جــعه عــن أمــو امل ـ من
َ َْ
َ َ َ
ك ْ
ت َعلَيْه ُم ذ
اْل ْر ُض َوما اكنُوا ُمنْ َظر َ
الس ُ
ين
و
ماء
عليه قال :مء عليه رجل ععو ت ولءسوله فمـال :فما ب
ِ
ِ

لواو
فمــال :لكــن هــذا لتبكـ عليــه الســما واألر  ،ومــا بكــغ الســما واألر إال علــى
ث مــء عليــه احلسـ بــن علــي
.
حي بن زكءاي ،وعلى احلس بن علي
قـال :كـان علـي بـن
 28ـ قال :ووعثين أيب عن احلسن بن إلبوب عن الع عن د بـن مسـلم عـن أيب جعفـء
يمول :أميا م من دمعغ عيناه لمتل
احلس
__________________
( )1احلنيــذ (كم ـا يف أك ــء النســخ وكــذا يف املوــعر وجممــا البيــان واملنمــول عنــه يف الباــار) املشــوى مــن قــوام :ونــذ اللاــم إذا د ـواه وأنلــجه ب ـ
وجءين.
( )2اخلواة ـ بفتح اخلا ـ :الفءجة واخللة.
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احلس بن علي

دمعـة وـ تسـيل علـى خـعه بـوأه

هبـا يف اجلنـة ألءفـا يسـكنه أومـااب ( )1وأميـا مـ من دمعـغ عينـاه

مبـو ـعا يف اجلنـة ،وأميـا مـ من مسـه أذى
دمعا و يسـيل علـى خعيـه الذى مسـنا مـن عـعوا يف الـعنيا بـوأه
فينــا فــعمعغ عينــاه وـ يســيل دمعــه علــى خعيــه مــن ملاضــة ( )2مــا أوذى فينــا ــءف عــن وجهــه األذى وآمنــه يــوو
الميامة من سخطه والنار.
قـال :مـن ذكــءا أو ذكـءا عنــعه فخـءج مـن عينــه دمـا م ــل

 29ـ ووــعثين أيب عـن بكـء بــن د عـن أيب عبــع
جنال بعوضة ألفء له ذنوبه ولو كانغ م ل زبع الباء.
أنــه قــال :بكــغ الســما علــى حيـ بــن زكـءاي وعلــى
 31ـ يف جممــا البيــان وروى زرارس بـن أعـ عــن أيب عبــع
أربع باوا قلغ :فما بكا ها؟ قال :كانغ تطلا محءا وتهيل محءا .
احلس بن علي
َ

َ

َْ

َ َ
ك ْ
ت َعليْه ُم ذ
الس ُ
ماء َواْل ْر ُض يعـ
يف قولـه تعـاىل :فما ب
 31ـ يف كتاب املناقل البن دهء آدوب ـ البـاقء
ِ
خءج قبل الفجء متوك ا علـى عنـزس ( )3واحلسـ خلفـه يتلـوه وـ أتـى ولمـة
وذلك أن عليا
علي بن أيب طالل
َ
َ َ َ ْ َ َْ ُ ذ ُ ْ
زماء َواْل ْر ُض و
[فءمى ابلعنزس] ( )4ث قال :إن تعاىل ذكء أقواما فمال :فما بكت علي ِهم الس
رسول

ليمتلنه ولتبك السما عليه.
أربع يوما ابلعو.
 32ـ وقال الوادا  :بكغ السما على احلس
وــعيا طويــل ويف أواخــءه وذبــح حي ـ
 33ـ عــن إســااا األمحــء عــن احلجــة
السما واألر إال عليهما.

كمــا ذبــح احلس ـ ومل تبــك

__________________
( )1االوماب لا ومل وهو مثانون سنة من سن االخءس وقيل :االوماب ثل ة وأربعون ومبا كل ومل سبعون خءيفـا ،كـل خءيـة سـبعماعة سـنة
كل سنة ث مثاعة وستون يوما كل يوو الة سنة قاله الطءحيي (ره) يف جمما الباءين.
( )2امللاضة :وجا املويبة.
( )3العنزس ـ إلءكة ـ :دبية العكازس أطول من العوا وأقوء من الءمح.
( )4ما ب الع مت ألو موجود يف املوعر.
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 34ـ يف جمما البيان وروى عن أنس عن النن

قال :ما من م من إال وله ابب يوعع منـه عملـه وابب ينـزل منـه

رزقه ،فاذا ماو بكيا عليه.
قــال ) ( :إذا مــاو امل ـ من بكــغ عليــه بمــا
 35ـ فــيمن ال حيلــءه الفميــه بعــع أن نمــل وــعي ا عــن الوــادا
فيها ،والباب الذي كان يوعع منه عمله وموضا سجوده.
األر الذ كان يعبع
َ

ْ

َ ْ َ

َ َ َْْ ُ
ناه ْم َلَع علم َلَع العالم َ
ني .
قال عز من قاعل :ولق ِد اخَت
ِ
ِ ٍ
:
يف هــاروو ومــاروو قــال االمــاو احلســن بــن علــي
 36ـ يف عيــون األخبــار يف ابب مــا جــا عــن الءضــا
اختـارا معادـء
 :إن
قال :قال رسـول
وعثين أيب عن أبيه عن جعه عن الءضا عن آابعه عن على
آل د واختــار النبيـ واختــار امل عكــة املم ـءب  ،ومــا اختــارهم إال علــى علــم منــه هبــم أهنــم ال يواقعــون مــا خيءجــون بــه عــن

واليته ،وينمطعون به عن عومته ،وينممون به إىل املستخف بعذابه ونعمته.
زو ُآ ُت ذ
ري أَ ْآ قَ ْ
 37ـ يف جممـا البيـان :أَ ُه ْم َخ ْ ٌ
زع وروى سـهل بـن سـعع عـن النـن
ب
ٍ
كان قع أسلم.

أنـه قـال :ال تسـبوا تبعـا ،فانـه

قـال :إن تبعـا قـال لـ وس واخلـزرج :كونـوا هاهنـا وـ خيـءج هـذا

 38ـ وروى الوليـع بـن ـبيح عـن أيب عبـع
أما أا فلو أدركته خلعمته وخءجغ معه.
النن
 39ـ يف أ ول الكايف أمحع بن مهءان عـن عبـع العةـيم بـن عبـع احلسـ عـن علـي بـن أسـباا عـن إبـءاهيم بـن
ونحـن يف الطءيـق يف ليلـة اجلمعـة :اقـءأ فاهنـا ليلـة اجلمعـة قـءآا
عبع احلميع عن زيع الشااو قـال :قـال ح أبـو عبـع

ُُ ْ َ َْ َ َْ َ ُْ َْ َ ْ َْ َ ْ َ ُ ْ ُْ َ ُ َ
ذ َْ َ َْ ْ
ون إ ذال َم ْن َرح َم ُ
اهلل فمـال
ِ
فمـءأوِ :إن يوآ الفر ِل ِميقاتهم أع ِعني يوآ ال يَ ِِن موى عن موى شيئا وال هم ينُص ِ
فكنا نهين عنهم.
 :نحن و الذي است
أبو عبع
 41ـ يف روضـة الكـايف عـعس مـن أ ـاابنا عـن سـهل بـن زايد عـن أمحـع بـن د بـن سـليمان عـن أبيـه عـن أيب عبـع

أنــه قــال أليب بوــو :اي أاب د و مــا اســت
امل من وديعته فمال يف كتابه وقوله

عــز ذكــءه أبوــع مــن أو ــيا األنبيــا وال أتبــاعهم مــا خ ـ أمــو
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َْ َ ُْ َْ َ ْ َْ َ ْ َ ُ ْ ُْ َ ُ َ
زم ُ
ون إ ذال َم ْن َرح َ
اهلل يعـ بـذلك عليـا
ِ
احلـق يوآ ال يَ ِِن موى عن موى شيئا وال هم ينُص ِ

ودـيعته واحلـعيا

طويل أخذا منه موضا احلاجة.
ُْ
 :يَ ْو َآ ال يَ ِِن َم ْوى َع ْن َم ْوى َشزيْئا قـال :مـن واىل ألـو أوليـا ال
 41ـ يف تفسو علي بن إبـءاهيم وقولـه
ذ
ْ
ذ
َ ْ َ َ ُ ذ ُ
الزر ِح ُ
يزَّ ذ
زُ ُهز َو ال َعَّ ُ
يم ث قـال :إِن
يهين بعلهم عن بعم ،ث است من واىل آل د فمـال :إِال من ر ِحم اهلل إِن
ِ

َ َ َ َ ذ ُّ َ ُ ْ َ
زيم نزلـغ يف أيب جهـل بـن هشـاو وقولـه
شعرة الَّقوآِ طعاآ اْل ِث ِ
َ ْ ْ
ُْ ُ
ون ك ََ ِِّل اْل َ ِم ِيم وهو الذي قع محى وبلغ املنتهى.
اْلط ِ

َْ
 :كاملهـل قـال :املهـل الوـفء املـذاب يَ ِزِّل ِِف

 42ـ يف جمما البيان وروى أن أاب جهل أتى بتمء وزبع فجمـا بينهمـا وأكـل وقـال :هـذا هـو الزقـوو الـذي خيوفنـا إلمـع

به.
 43ـ يف أ ول الكايف د بن حي عن أمحع بـن د بـن عيسـى عـن أيب ـ حيـ الواسـطي عـن بعـم أ ـاابنا عـن أيب
قال :من أدبا م منا وجبغ له اجلنة ،ومـن أدـبا كـافءا كـان ومـا علـى أن ميـ جوفـه مـن الزقـوو ،م منـا
عبع
كان أو كافءا.
 44ـ يف تفسو علي بن إبـءاهيم ث قـال :خـذوه فـاعتلوه أي فلضـهطوه مـن كـل جانـل ث انزلـوا بـه إىل سـوا اجلاـيم ث
ُ ْ ذ َ َْ َ َْ ُ ْ َ
بر ُ
يم فلفةـه خـرب ومعنـاه وكايـة عمـن يمـول لـه ذلـك،
يول عليه ذلك احلميم ث يمـال لـهَ :ق ِإنك أنت الع َِّيَّ ال ِ
وذلك أن أاب جهل كان يمول أا العزيز الكءمي فيعو بذلك يف النار.
 :ما ب جبليها أعز وال أكءو م .
 45ـ يف جواما اجلاما روى أن أاب جهل قال لءسول
 46ـ يف أ ول الكايف د بن حي عن أمحـع بـن د بـن عيسـى عـن ابـن إلبـوب عـن عبـع بـن سـنان عـن أيب عبـع
اقبــل قبــل مــا حيــل ،ومــن اعتوــم ابت عوــمه  ،ومــن أقبــل
قــال أميــا عبــع أقبــل قبــل مــا حيــل
قبلــه وعوــمه مل يبــال لــو ســمطغ الســما علــى األر أو كانــغ ازلــة نزلــغ علــى أهــل األر فشــملتهم بليــة ،كــان يف
وزب ابلتموى من كل بلية ( )1أليس
__________________

يمول :إ ذن ال ْ ُم ذتق َ
ني
ِ
ِ

( )1قال اولسي (ره) بعع ذكء اخلرب يف كتاب حبار األنوار ما لفةه :بيان يف الماموس ـ
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َ

َ
ني .
ِِف مقاآٍ أ ِم ٍ

ََذ ْ ُ ْ ُ
ني .
ور ِع ٍ
قال عز من قاعل :وزوجناهم ِِب ٍ
 47ـ يف روضة الكايف ععس من أ اابنا عـن سـهل ابـن زايد عـن د بـن سـنان عـن عمـءو بـن ـء عـن جـابء عـن أيب
قــال :قــال :إذا دخــل أهــل اجلنــة اجلنــة وأهــل النــار النــار بعــا رب العــزس عليــا  ،فــلنزام منــازام مــن اجلنــة
جعفــء

عــز ذكــءه ،وفل ـ فلــله

فــزوجهم ،فعلــى و الــذي يــزوج أهــل اجلنــة يف اجلنــة ،ومــا ذاك إىل أوــع ألــوه كءامــة مــن
ومن به عليه ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
 48ـ أمحع بن د عن علي بن احلسن التيمـي عـن د بـن عبـع عـن زرارس عـن د بـن الفلـيل عـن أيب محـزس قـال:
يمــول لءجــل مــن الشــيعة :أنــتم الطيبــون ونســاؤكم الطيبــاو ،كــل م منــة وــورا عينــاه ،وكــل مـ من
سعــغ أاب عبــع
عيق ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
__________________
ـ وإذا قبـل قبلـك ابللـم اقوـع قوـعك وقبالتـه ابللـم :جتاهـه ،والمبـل ـ إلءكـة ـ :احملجـة الواضـاة ،وىل قبلـه بكسـء المـاف أي عنـع انتهـى واملـءاد إقبـال
العبع نحو ما حيبه وكون ذلك ممووده داعما ،وإقبال نحو ما حيبـه العبـع توجيـه أسـباب مـا حيبـه العبـع مـن مطلـوابو الـعنيا واالخـءس .واالعتوـاو
ابت :االعتماد والتوكل عليه.
«ومــن اقبــل

إخل» هــذه اجلمــل تمــل وجهـ (االول) أن يكــون «مل يبــال» خـربا للمو ــول وقولــه« :لــو ســمطغ» للــة اخــءى اســتينافية ،أو

قوله «كان يف وزب » جزا الشءا (ال اين) أن يكون «مل يبال» جزا الشءا وجممو الشءا واجلـزا خـرب املو ـول ،وقولـه «كـان يف وـزب »
استينافا.
«فشملتهم بلية» ابلنوـل علـى التميـز أو ابلءفـا إن لـتهم بليـة بسـبل النازلـة أو يكـون مـن قبيـل وضـا الةـاهء موضـا امللـمء« .ابلتمـوى» أي
بسببه كما هو اهء االية ،فموله« :من كل بلية» متعلق مباذوف أي إلفو ا من كـل بليـة أو البـا للم بسـة و «مـن كـل» متعلـق ابلتمـوى أي يميـه
من كل بلية واالول أ هء.

631

 49ـ يف الكـايف د بـن حيـ عـن أمحـع بـن أيب نوـء عـن احلسـ بـن خالـع وعلـى بـن إبـءاهيم عـن أبيـه عـن عمـءو بـن
عـن مهـء السـنة كيـة ـار عسـماعة؟ فمـال:
ع مان اخلزاز عن رجل عن احلس بن خالع قـال :سـللغ أاب احلسـن
إن تبارك وتعاىل أوجل على نفسه أن ال يكربه مـ من مـلس تكبـوس ويسـباه مـلس تسـبياة ،وحيمـعه مـلس ميـعس ،ويهللـه
مــلس ليلــة ،ويوــلى علــى إلمــع وآل إلمــع مــلس مــءس ،ث يمــول :أللهــم زوجــين مــن احلــور العـ  ،إال زوجــه وــورا ،وجعــل
أن س ـ ـ ــن مه ـ ـ ــور امل من ـ ـ ــاو عس ـ ـ ــماعة دره ـ ـ ــم ففع ـ ـ ــل ذل ـ ـ ــك رس ـ ـ ــول
ذل ـ ـ ــك مهءه ـ ـ ــا ،ث أوو ـ ـ ــى إىل نبي ـ ـ ــه
 ،وأميـا مـ من خطـل إىل أخيـه وءمتـه فمـال عسـماعة درهـم فلـم يزوجـه ،فمـع عمـه واسـتاق مـن
أال يزوجه وورا.
 :الذي يسمط من املاععس مهور احلور الع .
 51ـ يف ايفة الءضا وابسناده قال رسول
 ،واحلــور العـ  ،واجلنــة،
قــال :أربعــة أوتـوا ســا اخل يــق ( )1النــن
 51ـ يف كتــاب اخلوــال عــن أيب عبــع
أو يســلم عليــه إال بلهــه ذلــك وسعــه ،ومــا مــن أوــع قــال :أللهــم زوجــين مــن
والنــار ،فمــا مــن عبــع يوــلي علــى النــن
احلور الع إال سعته وقلن :اي رب إن ف ا خطبنا إليك فزوجنا منه ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
أنـه قـال :املـ من
 52ـ يف تفسو علي بن إبءاهيم وعثين أيب عن د بن أيب عمو عن أيب بوو عن أيب عبع
يزوج مثامنلس عذرا  ،وألة ثيل ،وزوجت من احلور الع  ،قلغ :جعلغ فعاك مثامنلس عذرا ؟ قـال :نعـم ،مـا يفـرتش مـنهن
دي ا إال وجعها كذلك ،واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
فمــال :اي أاب الماســم
 53ـ يف جممــا البيــان عــن زيــع بــن أرقــم قــال :جــا رجــل مــن أهــل الكتــاب إىل رســول
تزعم أن أهل اجلنة اكلون ويشءبون؟ قال :والذي نفسي بيعه إن الءجل لي تى قوس ملس رجل يف االكل والشـءب واجلمـا ،
و
__________________
( )1أي أوتوا سعا يسمعون هبا ك و اخل عق كلهم.
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احلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.
وـعيا طويـل يمـول فيـه  :أن خـوا هنـء يف اجلنـة خمءجـه مـن
 54ـ يف روضة الكايف ابسناده إىل أيب عبع
الكـوثء ،والكــوثء خمءجـه مــن سـاا العــءش ،عليـه منــازل األو ـيا ودــيعتهم ،علـى وــافذ ذاك النهـء جـواري ابتـاو ،كلمــا
قلعغ واوعس نبتغ أخءى.
وعيا طويل وفيه قال الساعل :فكية تكـون احلـورا
 55ـ يف كتاب االوتجاج للطربسي عن أيب عبع
يف كــل مــا أ هــا زوجهــا عــذرا ؟ قــال :خلمــغ مــن الطيــل ال تعرتيهــا عاهــة ،وال خيــالط جســمها آفــة ،وال اــءى يف ثمبهــا
دي  ،وال يعنسها ويم ،فالءوم ملتزقـة إذ لـيس فيـه لسـوى اال وليـل جمـءى قـال :فهـي تلـبس سـبع ولـة ويـءى زوجهـا
مخ ساقها من ورا وللها وبعهنا؟ قال :نعم كما يءى أوعكم العرهم إذا ألمى يف ما اف قعره قيع رمح (.)1

ذ
عليــه فمــالِ :إن

 56ـ يف تفســو علــي بــن إبـءاهيم ث و ــة مــا أعــعه للمتمـ مــن دــيعة أمــو املـ من ــلواو
َ َ
َ ُْ
ذ ْ
ُْذ َ
زني إىل قولـه تعـاىلِ :إال ال َم ْوتَزة اْلوى يعـ يف اجلنـة ألـو املوتـة الـذ يف الـعنيا وو فـيهم عـذاب
م
المت ِقني ِِف مقاآٍ أ ِ ٍ
َ َْ ْ ذُ ْ َُْ ُ َ
ون أي انتةء اهنم منتةءون.
اجلايم إىل قوله تعاىل :فارت ِقب ِإنهم مرت ِقب

 57ـ يف أ ول الكايف علي بن د عن علي بن العباس عن احلس بن عبع الءمحن عن سفيان احلءيـءي عـن أبيـه عـن
أنـه قـال واكيـا عـن المـءآن :اتــى الءجـل مـن دـيعتنا الـذي كـان يعءفـه واـادل بـه أهــل
سـعع اخلفـاف عـن أيب جعفـء
اخل ف فيموو بـ يعيـه فيمـول :مـا تعـءفين؟ فينةـء إليـه الءجـل فيمـول :مـا أعءفـك اي عبـع  ،قـال :فوجـا يف ـورته الـذ
كانــغ يف اخللــق االول ،فيمــول :مــا تعــءفين؟ فيمــول :نعــم ،فيمــول المــءآن :اا الــذي أســهءو ليلــك وأنوــبغ عيشــك ،ويف
سعــغ األذى ،ورلــغ ابلمــول يف ،أت وان كــل جــء قــع اســتوي جتارتــه واا ورا ك اليــوو ،قــال :فينطلــق بــه إىل رب العــزس
تبارك وتعاىل فيمول :اي رب عبعك وأنغ أعلم به قع كان نوبا
__________________
( )1الميع ـ ابلفتح والكسء ـ :المعر.
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 :أدخلوا عبعي جنذ واكسوه ولة مـن ولـل اجلنـة،

يف ( )1موا با على يعادى لسبل ،وحيل يف ويبهم ،فيمول

وتوجـوه بتـاج ،فــاذا فعـل بـه ذلــك عـء علــى المـءآن ،فيمـال :لــه هـل رضــيغ مبـا ـنا بوليــك؟ فيمـول :اي رب ان أســتمل
 :وعـز وجـ ح وعلـوي وارتفـا مكـاين .ألنحلـن لـه اليـوو عسـة أدـيا مـا املزيـع
هذا له فزده مزيع اخلو كله ،فيمـول
له وملن كان مبنزلته ،أال اهنم دباب ال يهءمون ،وأ اا ال يسـممون ،وأألنيـا ال يفتمـءون ،وفءوـون ال حيزنـون ،وأويـا ال
َ ُ ُ َ َ َْ ْ َ ذ َْ ََْ ُْ
ميوتون ،ث ت هذه اتية :ال يذوقون ِفيها الموت إِال الموتة اْلوى واحلعيا طويل أخذا منه موضا احلاجة.

__________________

( )1نول الءجل نوبا ـ ابلكسء ـ :تعل.
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قع اجلز الءابا وسل جتزعتنا ويتلوه اجلز اخلامس إنشـا

تعـاىل وقـع فءألـغ مـن توـاياه والتعليـق عليـه يف اليـوو

الءابا والعشءين من دهء رملان املعةم  1384من ااجءس النبوية واحلمع ت اوال وآخءا و اهءا وابطنا
واان العبد الفاين :

السيد هاشم الرسوىل احملّلتى
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َ َْ
ُ َ َْ َ
ََ َ
وىس اْل َجل َوسار بِأه ِل ُِ 126 )29( ...
فل ذما ق م
َوأَ ْن أَلْق َع َ
راك فَلَ ذما َرآها (اىل) فاسق َ
ني ( 31ـ 127 )32
ِ ِ
ِ
َ َ ر ر ََْ ُ ُْ ْ َْ
قاَ ر ِإ قتلت ِمنهم نفسا 128 )33( ...
َ َ ْ َ ْ ُ َ ُّ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ ُ
129
ك ْم ()38
وقاَ ِفرعون يا أيها المَل ما ع ِلمت ل
َ َ َْ ُ ْ َ ذ َْ ُ َ
اهار (اىل) ُم ْرسل َ
ذ
131
ني ( 41ـ )45
إىل
ون
وجعلناهم أئِمة يدع
ِ ِ
ِ
ُ َ
ْ َ
َ ُْ َ
ُّ
131
ون ( 46ـ )48
ور ِإَ ناديْنا (اىل) اك ِفر
وما كنت ُِانِ ِ
ب الط ِ
َََ ذُ َ
َو َم ْن أَ َض ُّل ِم ذمن ذاتبَ َع َه ُ
ون ( 51ـ 132 )51
واه (اىل) يتذكر
ِ
ُْ ْ
ُ َ َُْْ َ َ ْ َ ُ ْ َذَْ
َ
َ
ني (اىل) بِالمهت ِدين ( 54ـ 133 )56
أو ِِك يثتون أجرهم مرت ِ
ْ َْ
ْ
ُ
ْ
َوقالوا ِإ ْن نَتذ ِب ِع ال ُهدى َم َع َك ُنتَ َخ ذطف ِمن أر ِضنا 135 )57( ...
َ َُ ْ
َ َ ُّ َ
شاء َو ََيْ ُ
ك ََيْلُ ُق ما ي َ ُ
اْل َ َري ُة 136 )68( ...
ورب
تار ما اكن له ُم ِ
ُ
ْ ُر
َ ْ
ُك أ ذمة َشهيدا (اىل) الْ َفرح َ
ني ( 75ـ 138 )76
َون ََّعنا ِمن
ِ ِ
ٍ ِ
ذ ُ َ
َ ُ ذ َ ْ َ
ون ( 77ـ 139 )81
ار اخ ِخ َرة (اىل) الرابِر
َو ْادتَ ِغ ِفيما آتاك اهلل اف
َْ
َ َ َ ْ
َ
دارهِ اْل ْر َض 141 )81( ...
فخسفنا بِ ُِ وبِ ِ

639

ََ ْ َ َ ذ َ َ َذْ َ َُ َْ
اْل ْمس (اىل) للْ ُم ذتق َ
ني ( 82ـ )83
قوله تعاىل :وأصبح ِ
ِ ِ
ِ
اَّلين تمنوا ماكنُ بِ
ذ

ْ

َ

َ

َ

ذ
َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُّ
راد َك إىل َمعا ٍد 144 )85( ...
اَّلي فرض عليك القرآن ل
قوله تعاىل :إِن ِ
ا
َ
َْ ُ َ َ
آخ َر ال هلإ إال ُه َو 145 )88( ...
هلل إِِلا
قوله تعاىلَ :وال تدع مع ا ِ

143
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َ ُْ ُ

ْ

َ
َتكوا (اىل) الاكَد َ
أحس َ
اها ُ أ ْن ي َ
ب ذ
ني ( 1ـ 147 )3
قوله تعاىل :الم ِ
ِِ
َ ذ َ ََ
َ ُ َ
َ ْ َ
اكن يَ ْر ُجوا ِل َ
ون ( 5ـ 153 )12
هلل (اىل) لاك َِب
قوله تعاىل :من
هلل ف ِإن أجل ا ِ
قاء ا ِ
َ
ْ
َ
َ
قوله تعاىلَ :ول َق ْد أ ْر َسلنا نُوحا إىل ق ْو ِم ُِ 154 )14( ...
َ

َ

ذ ْ

قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:

ذَ َ ُْ ْ ُ
َ
هلل أ ْورانا 155 )25( ...
ون ا ِ
وقاَ إِنما اَّتذتم ِمن د ِ
َ َ َ ْ َُ ْ َ
حاق َو َي ْع ُقو َ (اىل) ذ
الرادق َ
ني ( 27ـ 157 )29
ووهبنا ه إِس
ِِ
َ
َ
َ ُ َ
هامان 159 )39( ...
قارون َوفِ ْر َع ْون َو
و
ذ
ذ
ْ
ُ
َ َ ُ
ََ
ُ َ
ْ ُ
161
ون ( 41ـ )43
هلل (اىل) العالِم
مثل ِ
ون ا ِ
اَّلين اَّتذوا ِمن د ِ

قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:

ذ َ ُ ُ ْ ْ
ٌ َر ٌ
نات ِف ُص ُ
َ
بَ ْل ُه َ
اَّلين أوتوا ال ِعلم 165 )49( ...
د
ي
ب
آيات
و
ور ِ
ِ
ِ
َََْ َ ْ ْ َذ ََْ ْ َ َْ َ ْ
َ
أولم يك ِف ِهم أنا أنَّها عليك ال ِبتا 166 )51( ...
ذ
ٌ
ُْ َ ُ َ
ين َ
آمنُوا إ ذن أَ ْ
اَّل َ
ون ( 56ـ 167 )57
واس َعة (اىل) ترجع
ِض
ِ
ر
يا ِعبا ِد َي ِ
ِ
ِ
ََ َ ُْ ْ
َو َك َأ ري ْن م ْن َدابذة ال ََتْم ُل ر ْز َق َ
حس ن َ
ني ( 61ـ 168 )69
م
ال
ع
م
ل
)
اىل
(
ا
ه
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ ِ

َْ

ْ

َ

ذ ذ َ
161
لة َتنْىه َع ِن الف ْحشا ِء َوال ُمنْب ِر )45( ...
قوله تعاىل :إِن الر
َ
َ
ذ
َ ُ
ْ
ذ
ُ
َ
ْ
بتا إال بالِت ِ َ
ِه أ ْح َس ُن 162 )46( ...
ال
ل
ه
أ
وا
ل
د
ا
َت
قوله تعاىل :وال
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ َ ْ
َ
ون ( 47ـ 164 )48
بتا َ (اىل) ال ُمبْ ِطل
قوله تعاىلَ :وكذلِك أن ََّها إِْلْك ال ِ

سورة الروم وفيها  31حديثا ـ فضلها 113 ......................................

قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:

ُّ ُ َ ْ َ ْ َ
ُ
ْ
الم غ ِلبَ ِت الروآ ِِف أدَن اْلر ِض  1( ...ـ 169 )3
ْ
َْ َْ ُ َ
َ ذ َُْْ ْ َُْ َ ْ َْ
ُ
171
ّلِل اْلمر ِمن قبل و ِمن دعد(اىل) يسته َِّؤن ( 4ـ )11
ِِف بِض ِع ِسنِني ِ ِ
َََْ َُ ُ ذ َُ ُ
َُُْ َ
َ
ْ ْ
ون ( 12ـ 171 )15
اعة يبْ ِل ُس ال ُمع ِر ُمون (اىل) ُيَّب
ويوآ تقوآ الس
َ ُْ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َ
َ ُ ْ َ
172
ون ()17
هلل ِحني تمسون و ِحني تر ِبح
فسبحان ا ِ

641

ََْ ُ َ
ْح م َن ال ْ َميرت َو َُيْر ُج ال ْ َمير َ
قوله تعاىلَُ :يْر ُج الْ َ ذ
ون ( 19ـ 173 )21
ت (اىل) تنت ِْش
ِ
ِ
ِ
ِ
َ

َْ

َ

َ

َ

ُ

َ

ُ
ْ َ
ُ
ُ
ك ْم أ ْزواجا ِلتَ ْسبنُوا إِْلْها ()21
قوله تعاىلَ :و ِم ْن آياتِ ُِ أن خل َق لك ْم ِم ْن أنف ِس
َ ْ َ ْ َ ْ ُ َْ َ ُ
ْ
قوله تعاىلَ :وم ْن آياتُ َخلْ ُق ذ
ماوات واْلر ِض واخ ِتلف أل ِسن ِتكم (175 )22
الس
ِ
ِِ
ِ
ذ
َ ُ ُ ْ
َ ْ
ْ َ ذ
هار 177 )23( ...
قوله تعاىل :و ِمن آياتِ ُِ منامكم بِاللي ِل واه ِ

قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:

174

ْ
َْ َُ َ ذ ُ َ َْْ ُ
ُ
َ
َو ِم ْن آياتِ ُِ أن تقوآ السماء واْلرض (اىل) اْل ِبيم ( 25ـ 181 )27
ْ َُْ
ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ ْ َْ ُ ُ
َ َ َ َ ُ
ْ
ك ْم َمثَل ِمن أنف ِسكم هل لكم ِمن ما ملبت أيمانكم )28( ...
َض ل
ََ ْ َ ْ َ َ
َ
ر
ين ح ِنيفا 181 )31( ...
فأقِم وجهك لُِل ِ
ْ
ذ
فَآت ََا الْ ُق ْر َحق ُُ َوالم ْسب َ
ني َو ْاد َن ذ
يل 186 )38( ...
ب
الس
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
َوما آتَيْتُ ْم م ْن ربا ل َ ْ
ري ُب َوا ِف أمواَ ذ
189
اها ِ )39( ...
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ُ ذ
َ
ُ
َْ ُ َ
ُ
َ ََ ُ
191
ون ( 41ـ )41
اَّلي خلقك ْم ث ذم َر َزقك ْم (اىل) ير ِجع
اهلل ِ
َْ
َْ َْ ُ َ
َ ُْ
قُ ْل س ُ
191
ون ( 42ـ )48
ريوا ِِف اْل ْر ِض فانظ ُروا (اىل) يستب ِْش
ِ
ُ
ذ
ْ
ْ
َ
ُ ُ َ
َ ُ
ون ( 56ـ 192 )61
ين أوتوا ال ِعل َم (اىل) ال يو ِقن
اَّل
َوقاَ ِ
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قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:

ْ

َ

ْ

َ ْ َ َ
َْ
َ َ ذ
يث )6( ...
َتي لهو اْل َ ِد ِ
و ِمن اها ِ من يش ِ
ذ
ْ
َ
194
َو ِإَا ُتتْىل َعليْ ُِ آياتُنا َوى ُم ْستَب َِّبا )7( ...
َخلَ َق ذ
ماوات بِ ََ ْ ِري َع َم ٍد تَ َر ْونَها 195 )11( ...
الس
ِ
َََ ْ َْ ُْ َ ْ ْ ََ َ ْ ُ ْ ذ
ّلِل 195)12( ...
ولقد آتينا لقمان ِ
اْلبمة أ ِن اشبر ِ ِ
َ ْ َ ُْ ُ
211
مان ِالبْ ِن ُِ َو ُه َو يَ ِع ُظ ُُ )13( ...
و ِإَ قاَ لق
ْ ْ

َ

193

ُ

َ
َ َ ذ َْ
وافيُْ َ َ
َ
ْحلتْ ُُ أ ُّم ُُ 211 )14( ...
اْلاسان بِ ِ ِ
قوله تعاىل :ووصينا ِ
َ
َ
َ ْ
َ َ َ َْ ُْ
ْش َك ِِب ما ليْ َس ل َك 212 )15( ...
قوله تعاىل :و ِإن جاهداك لَع أن ت ِ
ُْ
ْ َ
اْل ُ
قوله تعاىل :يا ُد َ ذ
ور ( 16ـ 114 )17
م
ِن ِإنذها ِإ ْن تَ ُك ِمثقاَ َح ذب ٍة ِم ْن َخ ْر َد ٍَ (اىل)
ِ
َْ

َ ُ َ رْ َ ذ َ ذ
لنا ِ َوال َت ْم ِش ِِف اْل ْر ِض َم َرحا (217 )18
قوله تعاىل :وال ترعر خدك ل ِ
ْ
ْ
ْ
قوله تعاىلَ :واق ِر ْد ِِف َمش ِي َك َواغ ُض ْض ِم ْن َص ْوتِ َك (218 )19

641

181

َ

ََ

َْ

َ

ْ ََ ْ ذ َ َ ذ َ ُ
ك ْم ما ِف ذ
ماوات َوما ِِف اْل ْر ِض (212 )21
الس
قوله تعاىل :ألم تروا أن اهلل سخر ل
ِ
ِ
ُ

ُ

اها َم ْن جادَ ِف اهلل (اىل) ذ
الس ِع ِري ( 21ـ 214 )21
قوله تعاىلَ :و ِم َن ذ ِ
ِ
ِ ِ
ََ ْ ُْ ْ َ ْ
ج َه ُُ إىل اهلل (اىل) َحب ٌ
215
يم ( 22ـ )27
قوله تعاىل :ومن يس ِلم و
ِ
ِ
ذ
َ
َ ُ
ْ
َ
َ
َ ُْ ُ ْ َ َُْ ُ
كْ
ور ( 28ـ )31
ب
ش
)
اىل
(
ة
د
واح
س
ف
ن
ك
ال
إ
م
قوله تعاىل :ما خلقكم وال دعث
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
َ َ َ ُ ْ َ ْ ٌ َ ُّ
لظلَل (اىل) الْ ََ ُر ُ
ور
قوله تعاىل :و ِإَا غ ِشيهم موج اك ِ
ْ
ُ
َ َ
ذ َ َْ ْ ذ َ
اعة َو ُي َ ر
َنَ الَيْث
قوله تعاىل :إِن اهلل ِعند ُه ِعل ُم الس ِ

( 32ـ )33
(218 )34
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قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:

َْ

َْ

يُ َدبر ُر اْل ْم َر م َن ذ
السما ِء إىل اْل ْر ِض (221 )5
ِ
َ
ذ
َ
ُ
ْ َ َُ
َ
ذِ َ ْ َ َ
222
ني ( 7ـ )8
اَّلي أحسن ُك َش ٍء خلقُ (اىل) م ِه ٍ
َْ
َ ُ َ َ َْ
ُْ َ ُ َ
ْ
وقالوا أإَِا ضللنا ِِف اْلر ِض (اىل) ترجعون ( 11ـ 223 )11
ُ
ُْ ُ َ
َ
َ َ
ْ ْ
ون ( 12ـ 226 )16
َول ْو ترى إِ َِ ال ُمع ِر ُمون نا ِك ُسوا ُرؤ ِس ِه ْم (اىل) ين ِفق

ُ ْ َ َُ ْ ْ ُذ َ ْ
ُ
َ ََُْ َْ ٌ
227
ني ()17
فل تعلم نفس ما أخ ِِف لهم ِمن قر ِة أع ٍ
ََ َ ْ َ ُ ْ
َْ ُ َ
َ َ ْ َ
231
فاسقا (اىل) ير ِجعون ( 18ـ )21
أفمن اكن مث ِمنا كمن اكن ِ
ََ ْ َْ ُ َ ْ
ُ ُ َ
ون ( 23ـ 232 )24
بتا َ (اىل) يوقِن
َولقد آتينا موىس ال ِ
َْ
َََْ ََ ْ َذ َُ ُ ْ
ْ
َ
َ
أولم يروا أنا اسوق اْلاء إىل اْلر ِض (اىل) صا ِد ِقني ( 27ـ 233 )28
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قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:

ذ َ
َ ُّ َ ذ ُّ ذ
َْ
َ
234
يا أيها اه ُِّ ات ِق اهلل (اىل) يه ِدي الس ِبيل ( 1ـ )4
ْ َُ َْ َ ُ َْ
ْ ُ ُ ْ
هلل 236 )5( ...
ادعوهم ِخبائِ ِهم هو أقسط ِعند ا ِ
َ
ُْ ْ َ ْ َُْ ْ ََْ ُ ُ ُذ ُ
ُ
ْ
ْ
ذ
اه ُّ
237
ُّ أوى بِالمث ِم ِنني ِمن أنف ِس ِهم وأزواجُ أمهاتهم )6( ...
َِ
َ ْ َ ْ
َ
ْ َ
ُ
اهبير َ
َ ذ
وح 241 )7( ...
ني ِميثاق ُه ْم َو ِمنك َو ِم ْن ن ٍ
و ِإَ أخذنا ِمن ِ
َ ُّ َ ذ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ
ُّ ُ َ
َ َْ ُ
ْ
هلل عليكم (اىل) الظنونا ( 9ـ 242 )11
يا أيها ِ
اَّلين آمنوا اَكروا نِعمة ا ِ
ُ َ ُْ ُْ ْ ُ َ َ ُْ ُ
هنالِك ادت ِ َِّل المث ِمنون وزل َِّلوا (اىل) فِرارا ( 11ـ 243 )12
ُ
ٌ
ََ ْ َ َ ُ ْ َُ
هلل أ ْس َو ٌة َح َسنَة (255 )21
وَ ا ِ
لقد اكن لكم ِِف رس ِ

642

ََذ ََ ُْ ْ ُ َ ْ َ ْ
حَّا َ قالُوا هذا ما َو َع َدنَا ُ
اهلل )22( ...
قوله تعاىل :ولما رأ المث ِمنون اْل
ْ

ٌ

َ

ُ

َ

257

َ
َ
قوله تعاىل :م َن ال ُم ْثمن َ
اعه ُدوا َ
اهلل َعليْ ُِ ف ِمنْ ُه ْم 258 )23( ...
ني ِرجاَ َصدقوا ما
ِ
ِِ
ذ
َ
ُ
َ
َ َ َ
قوله تعاىلَ :و َر ذد ُ
كف ُروا بِ ََيْ ِظ ِه ْم ل ْم يَنالوا َخ ْريا (اىل) ق ِديرا ( 25ـ 261 )27
اَّلين
اهلل ِ
ُْ َ
َ ُّ
َ ْ ُ ْ ُ ذ ُ ْ َ ْ َ َ ُّ ْ
ْ
َ
ذ
ُّ
264
واجك إِن كنُت ت ِردن اْلياة افنيا ()28
قوله تعاىل :يا أيها اه ُِّ قل ِْلز ِ

قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:

َ ْ َْ
َ ُ َرَ
ْ ُ
ذ
يا ا ِ َ
ساء ذ
اه ر
فاحش ٍة مبين ٍة 268 )31( ...
ُّ من يأ ِت ِمنكن بِ ِ
ِ
ُ ذ َ َ َ ذ ْ َ َ َ ُّ َ ْ ذ ْ ُ
َ
َوق ْر َن ِِف ُديُوتِكن وال تَّبجن تَّبج اْلا ِه ِلي ِة اْلوى )33( ...
ذ ُ ُ ُ ُ ْ َ َْ ُ ُ ر ْ َ ََْ ْ
ْ
َ
إِنما ي ِريد اهلل ِْلذ ِهب عنكم الرجس أهل اْلي ِت )33( ...
َ
ْ ُْ َ ُْ
ُ
ُُ
ك َن (اىل) َوأ ْجرا َع ِظيما ( 34ـ )35
َواَكرن ما يتىل ِِف ديوتِ
َ ْ
َ َ
ْ َ
اهلل َو َر ُس ُ ُ
ُ
وه 281 )36( ...
َوما اكن ل ِ ُمث ِم ٍن َوال ُمث ِمن ٍة ِإَا ق
َ
َ ْ َُ ُ ذ ََْ َ ُ َ َْ
اهلل َعليْ ُِ َوأن َع ْم َت َعليْ ُِ 281 )37( ...
َّلي أنعم
و ِإَ تقوَ ل ِ ِ
َ ََ
ُّ ِم ْن َح َرج فيما فَ َر َض ُ
لَع ذ
اه ر
اهلل 282 )38( ...
ما اكن
ٍ ِ
َِ
َ
َ َُ ٌ
ُ
ك ْم 283 )41( ...
ما اكن َم ذمد أبا أ َح ٍد ِم ْن ِرجا ِل
َ ُّ َ ذ
َ ْ َ
ْ ُ
ين َ
اَّل َ
اهلل َِكرا ك ِثريا (285 )41
آمنُوا اَك ُروا
يا أيها ِ
ُ ذ
َُُ ُ ْ َ ُ
ر َ ُ
ك ْم )43( ...
اَّلي يُ َرِّل َعليْك ْم َو َملئِكتُ ِْلخ ِرج
ه َو ِ
َ
َ
َ ذُُ ْ َْ َ ََْ َُْ َ ٌ
عيل ( 43ـ 288 )49
َتيتهم يوآ يلقونُ سلآ (اىل) ِساحا ِ
ِ
َ ُّ َ ذ ُّ ذ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
يا أيها اه ُِّ ِإنا أحللنا لك أزواجك 291 )51( ...
َ ُّ َ َ ر
ساء م ْن َد ْع ُد َوال أَ ْن َتبَ ذد ََ به ذن م ْن أَ ْ
واج )52( ...
ز
ِِ ِ
ُيل لك الن ُ ِ
ٍ
ال ِ
َ ُّ َ ذ
َْ ُ ُ ُُ َ
آمنُ
ين َ
اَّل َ
وت ذ
اه ر
296
ُّ )5( ...
ي
د
وا
ل
خ
د
ت
ال
وا
يا أيها
ِ
ِ
َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ
اهلل َو َ
إ ذن َ
لَع ذ
اه ر
ُّ 311 )56( ...
ون
ل
ر
ي
ُ
ت
ك
ئ
ل
م
ِ
ِ
ِ
ذ
َ
َ
ُ
ْ
ذ
َ
َ
ين يُثَون َ
وه ل َعن ُه ُم ُ
اهلل َو َر ُس ُ
اَّل َ
اهلل 315 )57( ...
ِإن ِ
ْ
َ ذ َ ُُْ َ ُْ ْ َ َ ُْ ْ
نات بِ ََ ْ ِري َما اكتَ َسبُوا )58( ...
و ِ
اَّلين يثَون المث ِم ِنني والمث ِم ِ
َ
َ
ُّ قُ ْل ْل ْ
يا أ ُّي َها ذ
ُّ
واج َك َو َبناتِ َك (اىل) نَ ِرريا ( 59ـ )65
ز
اه
ِ
ِ
ِ
َْ َ َُذ ُ ُ ُ ُ
ُ
ْ
َ
ذ
يوآ تقلب وجوههم ِِف اه ِار (اىل) و ِجيها ( 67ـ 318 )69

643

269
271
277

287

291

316
317

َ ُّ

ذ

ُ ُ َ

ين َ
َ
آمنُوا ذات ُقوا َ
اَّل َ
اهلل َوقولوا ق ْوال َس ِديدا (319 )71
قوله تعاىل :يا أيها ِ
َْ

َْ

َ َ

ْ

قوله تعاىل :إنذا َع َر ْضنَا اْلمانَة َلَع ذ
َ ْ َ
باَ )72( ...
الس
ِ
اْل ِ
ِ
ماوات واْلر ِض و ِ

319
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َْ

َ َ

َْ

قوله تعاىل :ي ْعل ُم ما يَ ِل ُج ِِف اْل ْر ِض َوما َي ُر ُج ِمنْها 314 )2( ...
ْ ُ َ

َ

ْ

َ َ
قوله تعاىل :ال ي ْع َُّ ُ َعنْ ُُ مثقاَ َ ذرة ِف ذ
يد ( 3ـ )11
ماوات (اىل) اْل ِد
الس
ِ
ِ
ٍِ
َ ْ
الِّسد (اىل) ذ
اع َم ْل سابَات َوقَ رد ْر ِف ذ ْ
318
الس ِع ِري ( 11ـ )12
قوله تعاىل :أ ِن
ِ
ِ ٍ
ِ
َ
ُ
ََْ َ
ون ُ
شاء ِم ْن ََم َ َ َ َ َ
ه ما ي َ ُ
فان 321)13( ...
قوله تعاىل :يعمل
اريب وتما ِثيل و ِج ٍ
ِ
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قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:

ََ

َ

َ

ْ

ذ

ذ

315

ُ َْ

فل ذما ق َضيْنا َعليْ ُِ ال َم ْو َت ما َدل ُه ْم َلَع َم ْوتِ ُِ إِال َدابذة اْل ْر ِض (325 )14
َ ْ َ
ََ ْ َ َ َ
ب ِنه ْم آيَ ٌة َج ذنتان َع ْن يَم َ
ماَ (327 )15
ني و ِش ٍ
ِ
ِ ٍ
لقد اكن لِسبإٍ ِِف مس ِ
َ ذ َ ُ
َ َ َْ ُ ْ
َ َُ
328
ور ( 17ـ )19
ب
ار ش ٍ
َلِك جَّيناهم بِما كفروا (اىل) صب ٍ
ْ َ
َولَ َق ْد َص ذد َق َعلَيْه ْم إبْل ُ
يس َظ ذن ُُ (اىل) الب ِب ُري ( 21ـ 334 )23
ِ ِ ِ

َ َْ
ُْ َ ْ َْ ُُ ُ
ْ
ك ْم م َن ذ
335
ماوات واْلر ِض )24( ...
الس
قل من يرزق
ِ
ِ
ذ
َ ََْ ْ
ذ
َ
ََ
ذ
َ
َ
336
وما أرسلناك إِال اكفة لِلنا ِ ب ِشريا ون ِذيرا )28( ...
ََ
ذ َ َ َذ ََُ ْ
َ
َ
َ
ُّ
337
وأِسوا اهدامة لما رأوا العذا )33( ...
ََ
ُ َ
َ ُ َْ ُ َ َُْ َْ
ْ
وقالوا َنن أكَث أمواال وأوالدا (اىل) آ ِمنون ( 35ـ 338 )37
قُ ْل إ ذن َر رِّب يَبْ ُس ُط ر
الر ْز َق ل ِ َم ْن ي َ ُ
شاء ِم ْن ِعبا ِد ِه َو 339 )39( ...
ِ
ذ
َ
َ
َ
َو َك ذذ َ
َ ْ ْ ْ
يد ( 45ـ 341 )46
ِ
اَّلين ِمن قب ِل ِهم (اىل) عذا ٍ ش ِد ٍ
ُْ
َ َُْ ُ ْ ْ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ذ ََ
442
هلل )47( ...
ا
لَع
قل ما سأِلكم ِمن أج ٍر فهو لكم ِإن أج ِري ِإال
ِ
ُْ
َ ْ َ ُّ َ ُ ْ ُ
ئ ْاْلاط ُل َوما يُع ُ
يد (343 )49
قل جاء اْلق وما يب ِد
ِ
ِ
َ َ ََُْ ْ ََْ َ َ ْ َُ َ َ ُ َ َ ْ
344
ون كما ف ِعل بِأشيا ِع ِه ْم )54( ...
و ِحيل بينهم وبني ما يشته

سورة فاطر وفيها  111حديثا ـ فضلها 154 ....................................

َ َْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
اْل َ ْم ُد ذّلِل فاطر ذ
ماوات واْلر ِض جا ِع ِل الملئِك ِة 346 )1( ...
الس
قوله تعاىل:
ِِ
ِ
ِ ِ
ْ
َ
ْ
َ ْ َُ َ
ُ ذ
لنا م ْن َر َ
ون ( 2ـ 351 )8
ْح ٍة (اىل) يرنع
قوله تعاىل :ما يفتَ ِح
اهلل ل ِ ِ ِ

644

ذ

َ

َ

َ

الر َ
قوله تعاىلَ :و ُ
اَّلي أ ْر َسل ر
ياح فتُثِ ُري َسحابا )9( ...
اهلل ِ
َْ

َ

ْ

َ

ُ

352

ب َوال َع َمل ذ
الطير ُ
قوله تعاىل :إْلُْ يَ ْر َع ُد الل ُم ذ
الرا ِل ُح يَ ْرف ُع ُُ 353 )11( ...
ِ ِ
ِ
ُ
ُ
354
قوله تعاىلَ :وما ي َع ذم ُر ِم ْن ُم َع ذم ٍر َوال ينْ َق ُص ِم ْن ُع ُم ِرهِ )11( ...
َ ْ ٌ ُ ٌ
َْ ْ
َ َْ َ
رات 357 )12( ...
ران هذا عذ ف
قوله تعاىل :وما يست ِوي اْلح ِ

قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:

ذ
اه َ
اههار َو ُيو ِل ُج ذ
يُو ِل ُج اللذيْ َل ِف ذ
هار ِِف الليْ ِل (اىل) نَ ِذ ٌير ( 13ـ 358 )24
ِ
ِ
ْ
َ
إنذما ََيْ ََش َ
اهلل ِم ْن ِعبا ِدهِ ال ُعل ُ
ماء 359 )28( ...
ِ
ذ
ُ
ُ
َ
ذ
َ ْ َ
ون كتا َ اهلل (اىل) َشب ٌ
ور ( 29ـ 361 )31
اَّلين يتل
إِن ِ
ِ
ِ
ُ ذ َْ ََْ ْ
َ ذ َ ْ َ
اص َطفيْنا ِم ْن ِعبا ِدنا 361 )32( ...
اَّلين
تا
ب
ِ
ثم أورثنا ال ِ
ُ

ذ

َذ ُ
ات َع ْد ٍن يَ ْد ُخلونَها ُُيَل ْو َن ِفيها 365 )33( ...
قوله تعاىل :جن
َ
ْ
َ ُ َْ ْ ُ ذ ذ
ُ
ْ
اَّلي أَ َه َب َع ذنا اْل َ ََّ َن (اىل) ل َُو ٌ ( 34ـ 366 )35
ّلِل ِ
قوله تعاىل :وقالوا اْلمد ِ ِ
َ
َ
َُ ْ َ ْ َ ُ َ
368
ون ِفيها َر ذبنا أ ْخ ِر ْجنا (اىل) غ ُفورا ( 37ـ )41
قوله تعاىل :وهم يرط ِرخ
ْ

َْ

ْ

َ

ْ
استببارا ِف اْل ْرض َو َمب َر ذ
السير ِئ (اىل) ق ِديرا ( 43ـ )44
قوله تعاىل:
ِ
ِ
ِ
َ
قوله تعاىلَ :ول َ ْو يُثاخ ُذ ُ
اهلل ذ
371
اها َ بِما ك َسبُوا ما تَ َر َك )45( ...
ِ

371
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ْ

ْ

َ

ْ

قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:

ذ َ
ك لم َن ال ُم ْر َسل َ
َ ُْ
374
ني ( 1ـ )3
آن اْل َ ِ
ِ
يم إِن ِ
ب ِ
يس والقر ِ
ْ َ
ُْ
ُْ ُ َ
ُُ
ون ( 6ـ 375 )9
ِ ُِلن ِذ َر ق ْوما ما أن ِذ َر آباؤه ْم (اىل) ال يب ُِص
َ
َ َ
َ َ ٌ َ ََ َ
واء َعليْ ِه ْم أأنْذ ْر َت ُه ْم أ ْآ ل ْم ُتنْ ِذ ْر ُه ْم (اىل) ك ِر ٍيم ( 11ـ 377 )11
وس
ذ َْ ُ ُ ْ َْ ْ ََ ْ
كتُ ُ
ب ما قَ ذد ُموا َو َ
آرار ُه ْم 378 )12( ...
ْح الموىت ون
ِإنا َنن ن ِ

قوله تعاىل:
قوله تعاىل:

384
385

قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:

َ َ
َ ْ ْ َ
َْ
ُ َ
اَض ل ُه ْم َمثل أ ْصحا َ الق ْر َي ِة (اىل) ُم ْر َسلون
و ِ
ُ ْ َ ْ َْ ََُْ ََْ َُذ ُ
قالُوا إنذا َت َط ذ ْ
عنك ْم ...
رينا بِكم ل ِِئ لم تنتهوا لُن
ِ
َ
ْ
ْ
ٌ
َو َ
جاء َر ُجل ِم ْن أق ََص ال َم ِدينَ ِة ي َ ْسىع )21( ...
َْ ذ َ َ َ ْ َ َ
ُ ْ ُ َ
َ ْ ُ
ون ( 26ـ )37
ت ق ْو ِِم (اىل) مظ ِلم
ِقيل ادخ ِل اْلنة قاَ يا ْل
ُ ْ َ َ ٍّ َ
ْ
َ ذ ْ ُ َْ
َ َْ ُ َْ
يَّ ال َع ِل ِيم ()38
والشمس َت ِري لِمستقر ِلا َلِك تق ِدير الع َِّ ِ

( 13ـ )14
(382 )18
383

645

379

ْ

َ

َ

َ ْ

ْ

َ َ ََ ذ ْ ُ َ
َ ُْ ُ
َ ذ
ون ال َق ِد ِيم (386 )39
نازَ حىت اعد اكلعرج ِ
قوله تعاىل :والقمر قدرناه م ِ
َ

َ َ

ْ

َ

ذ ُ

ْ
ذ ْ ُ ََْ
ْ ُْ َ َ ََ َ
ُ ذ
هار (387 )41
قوله تعاىل :ال الشمس ينب ِِغ ِلا أن تد ِرك القمر وال الليل سابِق اه ِ
ََْ َ
َ َ
ُْ ْ َ ُ َ
ُ
ْ
ْ
قوله تعاىلَ :و ِإَا ِقيل ل ُه ُم ذات ُقوا ما دني أي ِديكم (اىل) المرسلون ( 45ـ 388 )52
ذ َ
َ َْ ذ ْ َ ْ َ ُ ُ
ُذ ُ َ
ْ
389
قوله تعاىل :إِن أصحا اْلن ِة اْلوآ ِِف شَ ٍل (اىل) مت ِبثن ( 55ـ )56

قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:

َ

ْ

ُ ْ ُ َ
َ ٌ ْ
ْ َ ٍّ َ
ون ( 58ـ 391 )59
يم (اىل) المع ِرم
سلآ قوال ِمن ر ر ِح ٍ
ذ ْ َ
ََْ َ ْ َ ْ َْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ
ُ
ُ
ألم أعهد إِْلكم يا ب ِِن آدآ أن ال تعبدوا الشيطان  61( ...ـ 391 )65
ر
َْ ْ َ َ َ ْ ُ َ
392
َو َم ْن ُن َع رم ْر ُه ُننَب ْس ُُ ِِف اْلل ِق أفل يع ِقلون ()68
َ
ذ ْ
َ َذْ ُ ر
الش ْع َر َوما يَنْبَ ِِغ ُه ِإ ْن ُه َو ِإال َِك ٌر 393 )69( ...
وما علمناه

ُْ َ َ ْ َ
اكن َح ًّيا َو َُي ذق الْ َق ْو َُ (اىل) َخلْق َعل ٌ
يم
قوله تعاىلِْ :لن ِذر من
ِ
ٍ ِ
َ
ْ َ
قوله تعاىل :أَ َولَيْ َس ذاَّلي َخلَ َق ذ
ماوات َواْل ْرض بِقا ِد ٍر ...
الس
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
َ َ ْ
ذ َْ
ُ
ُ ُ
ه ك ْن فيَبون
قوله تعاىلِ :إنما أم ُر ُه ِإَا أراد شيئا أن يقوَ

( 71ـ )79
(396 )81
(397 )82

394
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ذ

ًّ

َ ذ
ات َصفا (اىل) ِشها ٌ راقِ ٌب ( 1ـ 411 )11
قوله تعاىل :والراف ِ
َ ْ ُُ َ
ذ َ َْ ُ
ناه ْم م ْ
ون ( 11ـ 411 )24
الز ٍ (اىل) مسثل
ني
ط
ن
قوله تعاىل :إِنا خلق
ِ
ِ
ٍ
ِ

قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:

ُ ذ ُ ْ ُ ُْ ْ َُْ َ َ ْ
َْ ْ ُ ْ
َ
ُ
َ
413
ني (اىل) الفوز الع ِظيم ( 28ـ )61
قالوا إِنكم كنتم تأتوننا ع ِن اْل ِم ِ
ذ َ َْ
َْ ذ
لظالم َ
414
ني ()62
ِإنا جعلناها ِفتنة ل ِ ِ ِ
َو َج َعلْنا َُ رر ذيتَ ُُ ُه ُم ْاْلاق َ
ني (اىل) َْلبْراه َ
يم ( 77ـ 415 )83
ِ
ِ ِ
ر
َ
َ
اه ُ
عوآِ فقاَ إ َسق ٌ
َفنَ َظ َر َن ْظ َرة ِف ُّ
416
يم ( 88ـ )89
ِ
ِ
ِ
َفتَ َولذ ْوا َعنْ ُُ ُم ْدبر َ
ين (414 )91
ِِ
َ ََ ُْ ُ َ َْ ُ َ
416
ون ()95
قاَ أتعبدون ما تن ِحت
َ َ
َر َ َْ
قاَ إ ر َاه ٌ
ين (417 )99
د
ه
ي
س
ِّب
ر
إىل
ب
و
ِ
ِ
ِ
ِ
فَبَ ذ ْ
ْش ُ
ناه بِ َُلآٍ َح ِل ٍيم (419 )111
ََذ َََ ََُ ذ ْ َ َُ ر َ
ْ
فلما بلغ معُ الس َ
ِع قاَ يا د ذ
421
ِن ِإ أرى ِِف ال َمناآِ )112( ...

646

ََذ ْ ُ ْ َ
حاق نَب ًّيا م َن ذ
الراْل َ
ني ()112
قوله تعاىل :وبْشناه بِإِس
ِِ
ِ ِ
َ

َ

َ

ْ

424

َْ ُ َ َْ ََ ُ َ ْ
ح َس َن اْلالق َ
ني (431 )125
قوله تعاىل :أتدعون دعل وتذرون أ
ِِ
ُ
َْ َ
قوله تعاىلَ :س ٌ
لآ َلَع إ َْ ياس َ
432
ون ( 131ـ )138
ني (اىل) تع ِقل
ِ
ِ
قوله تعاىلَ :وإ ذن يُوا ُ َس لَم َن ال ْ ُم ْر َسل َ
433
ني ()139
ِ
ِ
ِ
َ

َ

ْ

َ
َ
اكن م َن ال ُم ْد َحض َ
ني 434 )141( ..
قوله تعاىل :فساه َم ف
ِ
ِ
ََ ْ ُ ُْ َ ر ُ َ
َ ْ َ ْ ْ َ َ ر َ َْ ُ
قوله تعاىل :فاستف ِت ِهم ألِربك اْلنات (اىل) هحن المسبحون ( 149ـ 439 )166
َ ذ َ ُ َ
ْ ُ َ ُ ُ َ
ون ( 167ـ 441 )181
قوله تعاىلَ :و ِإن اكنوا ْلَقولون (اىل) عما ي ِرف
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ْ

ر ْ

َ ذ

َ ُْ
آن َِي اَّلك ِر (اىل) كذا ٌ ( 1ـ 442 )4
قوله تعاىل :ص والقر ِ
َ َ ََ ْ ََ
ْ ٌ
واحدا (اىل) اخ ِتلق ( 5ـ 443 )7
قوله تعاىل :أجعل اخلِهة إِِلا ِ
ُ
ْ
َُ ُ َ
ْ
اص ْ
ون َواَك ْر َعبْ َدنا ُ
444
داو َد )17( ...
َّب َلَع ما يقول
قوله تعاىل:
ِ

قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:

َ َ ْ َ َ َ َ ُ َْ ْ ْ َ
ر
َ
ُ
ذ
اط ( 21ـ )22
وهل أتاك نبأ اْلر ِم إَِ تسوروا (اىل) الُص ِ
ََ ذ ُُ َذ ََذ ُ َ ْ َْ َ َ َذُ
وظن داود أنما فتناه فاستَفر ربُ 451 )24( ...
َْ ََُْ ذ
َْْ
ُ
َ
َ
اَّلين آمنوا (اىل) اْلْلا ِ ( 28ـ 453 )29
أآ َنعل ِ
َ ْ َْ
ْ
َ
َُ ُ ْ َ ْ َ َُْ
َََْ
ناق ( 31ـ )33
ووهبنا ِفاود سليمان نِعم العبد (اىل) واْلع ِ
َََ ْ ََذ ُ َْ َ َْ
ُ
مان َوأل َقيْنا َلَع ك ْر ِسير ُِ َج َسدا 457 )34( ...
ولقد فتنا سلي
ْ
َ
ْ
قاَ َر ر اغ ِف ْر ِِل َو َه ْب ِِل ُملاك (اىل) بِ ََ ْ ِري ِحسا ٍ ( 35ـ )39
َ
َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ
اَض ْ بِ ُِ َوال َتْنَ ْث 466 )44( ...
وخذ ِدي ِدك ِضَثا ف ِ
لطاغ َ
ذ ذ
ني ل َ َ ذ
ْش َمآ (اىل) ذ
اه ِار ( 55ـ 467 )63
هذا َو ِإن ل ِ ِ
ٍ
ُْ ُ َ ٌََ َ ٌ َُْ ْ َ ُْ ُ ْ ُ َ
469
ون ( 67ـ )68
قل هو نبأ ع ِظيم أنتم عنُ مع ِرض
َ ر
ْ َ َ ُّ َ ْ َ
ك ِة ِإ خا ِل ٌق ب َ َْشا 471 )71( ...
ِإَ قاَ ربك لِلملئِ
َ
ْ ُ
َ َ
قاَ يا إبْل ُ
يس ما َمنَ َع َك أ ْن ت ْس ُع َد (اىل) ال َم ْعلوآِ ( 75ـ )81
ِ ِ
َ
َ
ُْ َْ َُ ُ
473
ك ْم َعليْ ُِ ِم ْن أ ْج ٍر )86( ...
قل ما أسئل

647

446

454
461

472

َ ََ ْ َ ُ ذ َََُ َ ْ َ
ني (474 )88
قوله تعاىل :وِلعلمن نبأه دعد ِح ٍ
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ْ
ُ ْ َُ َُ ُ ْ
واح ُد ال َق ذه ُار ()4
قوله تعاىل :سبحانُ هو اهلل ال ِ
َ
َ ََ ُ ْ ْ َْ
ُ
واح َد ٍة ث ذم َج َعل ِمنْها َز ْو َجها 476 )6( ...
قوله تعاىل :خلقكم ِمن نف ٍس ِ

475

َ

ْ

َ

ْ

ْ َ ُْ
ُ
ذ َ ٌّ َ ْ ُ
كف َر (477 )7
ِن عنك ْم َوال يَ ْرل ِل ِعبا ِدهِ ال
قوله تعاىل :إِن تكف ُروا ف ِإن اهلل غ
ِ
َْْ
َ َ ذ ْ ْ َ
سان ُ ٌّ
َض َداع َر ذب ُُ (اىل) اْلْلا ِ ( 8ـ 478 )9
اْلا
قوله تعاىل :و ِإَا مس ِ
ذ
ُْ
َ َُ ذُ َذ ُ
481
ك ْم (اىل) ِعبا ِد ( 11ـ )17
اَّلين آمنوا اتقوا رب
قوله تعاىل :قل يا ِعبا ِد ِ
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قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:

ذ

ْ َ َ

َ

ْ

َ َ
َ
ذ َ ْ َُ
اَّل َ
يعاد ( 18ـ 482 )21
ين ي َ ْستَ ِم ُعون الق ْوَ فيَت ِب ُعون أح َسنُ (اىل) ال ِم
ِ
ْ
ََُ َ ُ
اهلل َص ْد َر ُه لن ْ
ِش َح ُ
أَ َف َم ْن َ َ
ور ِم ْن َر رب ُِ 484 )22( ...
ن
لَع
و
ه
ف
س
لآِ
ِ
ِ
ٍ
ُ َذَ َ ْ َ َ ْ
ََُْ َ
َ
485
يث ِكتابا (اىل) ال يعلمون ( 23ـ )29
اهلل نََّ أحسن اْل ِد ِ
ْ
ذ َ َر ٌ ذ
ُ ُ ُذُ َ
َ
ون ( 31ـ 486 )33
ت َو ِإن ُه ْم َميرتُون (اىل) هم المتق
إِنك مي

َََ ذ ُ َ
ََْ
ََْ
َ
ُ
ُ
كاف عبده (اىل) يتفبرون ( 36ـ 487 )42
ٍ
أليس اهلل بِ
َ
ْ
َوإَا َُك َر ُ
اهلل َو ْح َد ُه اش َمأ ذز ْت 491 )45( ...
ِ
ِ
َ
َ
ذ
ُْ
ُ
ْ
ُ
َ ْ
َ
ْ
َ
َ
اَّلين أِسفوا لَع أنف ِس ِهم 491 )53( ..
قل يا ِعبا ِدي ِ
َْ َُ َ َْ
َ
َْ
َ ْ
ْ
َ
ُ
ٌ
ذ
َ
هلل494 )56( .
با ِ
أن تقوَ نفس يا حِّسىت لَع ما فرطت ِِف جن ِ
َْ َُ َ
َُْ َ
ني تَ َرى الْ َعذا َ
وَ ح َ
ب رَّب َ
ين ( 57ـ 496 )61
ت
م
ل
ل
)
اىل
(
أو تق
ِ
ِ
ِ
ُ
َ َ َ َ ذ
َ
ََ ْ
اَّل َ
ين ِم ْن قبْ ِل َك 497 )65( ...
وِح ِإْلْك َو ِإىل ِ
َولقد أ ِ
َ َ ُْْ َُ ْ َ ذ
ين َوما قَ َد ُروا َ
الشا ِكر َ
اهلل  66( ...ـ 498 )67
بَ ِل اهلل فاعبد وكن ِمن
ِ
َونُف َخ ِف ُّ
الرور فَ َرع َق َم ْن ِف ذ
511
ماوات )68( ...
الس
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ْ
ََ ْ
ِشقَت اْل ْر ُض بنُ
َ
ور َر ربها 513 )69( ...
وأ
ِ
ِ ِ
َ َ ذ َ َ َ
كف ُروا إىل َج َه ذن َم ُز َمرا 517 )73( ...
اَّلين
و ِسيق ِ
َ ُ َْ ْ ُ ذ ذ
َ
اَّلي َص َدقنا َو ْع َد ُه 518 )74( ...
ّلِل ِ
وقالوا اْلمد ِ ِ

648

ْ

َ

ْ

ر

َ
َ
كة َحاف َ
َ
ني ِم ْن َح ْو َِ ال َع ْر ِش )75( ...
قوله تعاىلَ :وت َرى الملئِ
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ْ ُ ْ

َ
َ
هلل  1( ...ـ 511 )2
َنيل ال ِ
بتا ِ ِمن ا ِ
قوله تعاىل :حم ت ِ
ْ
ُ ُ
هلل (اىل) اْل َ ِح ِيم ( 4ـ 511 )7
آيات ا ِ
قوله تعاىل :ما جا ِدَ ِِف ِ
ذ

َ ْ

َ

ذ
َ َ
ُ َْ َ َ ُ
ذ
لق ( 11ـ 513 )15
قوله تعاىل :إِن ِ
اَّلين كف ُروا ينادون لمقت ا ِ
هلل (اىل) اِل ِ
ْ
َْ َ ُ ْ ُ َ َْ ََ
ُْ ْ
اْلسا ِ ( 16ـ 514 )17
هلل ِمنهم (اىل) ِ
بارزون ال َيىف لَع ا ِ
قوله تعاىل :يوآ هم ِ
ْ
ْ
ُ
قوله تعاىلَ :وأَنْذ ْر ُه ْم يَ ْو َآ اخزفَة إَ ال ُقلو ُ (اىل) ُّ
الر ُد ُ
517
ور ( 18ـ )19
ِ ِ ِِ
ِ

قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:

َ

َ

َْ ْ

َ ذ

ْ َْ ُ ُ
َ
وِن أقتُل ُموىس (اىل) كذا ٌ ( 26ـ 518 )28
وقاَ فِرعون َر ِ
َ ُ
َََ ْ َ ُ
ك ْم يُ ُ
وس ُف ِم ْن قبْل (اىل) َج ذب ٍار ( 34ـ 519 )35
ولقد جاء
َْ
ذ َْ
ُْ
َ
َ
َم ْن َع ِمل َسيرئَة فل جَّى إِال ِمثلها (اىل) العذا ِ ( 41ـ 521 )45
ذ ُ َُْ ُ َ َ
ُ
ون َعليْها غ ُد ًّوا َو َع ِش ًّيا 522 )46( ...
اهار يعرض

َ ْ َ َ ُّ َ
ذ َ َ ُ ُ ُّ
َْْ ُ
الض َع ُ
فاء (اىل) اْلشهاد ( 47ـ 526 )51
ار فيقوَ
اه
ِف
ون
و ِإَ يتحاج
ِ
ِ
َ
َ
َ َ َ ُّ ُ ُ ْ
ُ
اد ُعوِن أ ْستَع ْ
ك ْم 527 )61( ...
بل
وقاَ ربكم
ِ
ِ
ا
ُ
َْ َ
ُ
ُه َو الْ َ ُّ
ون ( 66ـ 534 )67
ْح ال هلإ إال ه َو (اىل) تع ِقل
ْ
َ ََْ ْ
ُُ َ
ذ َ َ ذ
ين كذبُوا بِال ِبتا ِ وبِما أرسلنا بِ ُِ رسلنا 535 )71( ...
اَّل
ِ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ُْ َ ُ َ
ْ
536
ون ( 71ـ )77
ِإ َِ اْلغلَ ِِف أعنا ِق ِه ْم (اىل) يرجع
ْ َْ َ
ك (اىل) ُم ْْشك َ
َولَ َق ْد أَ ْر َسلْنا ُر ُ
ني ( 79ـ 537 )84
ل
ب
ق
ن
م
ل
س
ِ
ِِ
ِ
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قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:

َ
ُْ ذ ََ ََ ٌ ْ ُ ُ
َ
َ
ْ
ذ
ُ
َ
قل إِنما أنا بْش ِمثلكم يوىح إِِل (اىل) سواء لِلسائِ ِلني ( 6ـ 539 )11
ْ
َ َ ُ ٌ
ُث ذم ْ
استَوى إىل ذ
541
خان (اىل) ال َع ِل ِيم ( 11ـ )12
السما ِء و ِِه د
ْ َ ْ ُ ُ ُّ ُ ُ ْ َ ْ َ
َ ْ ُ َ
ْ
ْ
ني أي ِد ِيهم (اىل) يك ِسبون ( 14ـ 542 )17
إَِ جاءتهم الرسل ِمن د ِ
َ
ُ
ذ ََْ َ
ُ َ َ
ون ( 21ـ 543 )22
َح ذىت إَِا ما جاؤها ش ِهد َعليْ ِه ْم (اىل) ِمما تعمل
َ َُْ ْ ر ُ ْ َ ْ ُ ََ
ُ ْ َ ُّ ُ ذ
544
داك ْم فأ ْصبَ ْحتُ ْم )23( ...
اَّلي ظننتم بِ َربكم أر
َوَ ِلكم ظنك ُم ِ
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َ ذ

َ

َ

ذَ

َ

ذ

َ َ
كف ُروا َر ذبنا أ ِرنَا اَّليْ ِن أ َضلنا )29( ...
اَّلين
قوله تعاىلَ :وقاَ ِ
ذ

ُ

ُ

545

ذ
اهلل ث ذم ْ
استَ ُ
ين قالوا َر ُّبنَا ُ
اَّل َ
قاموا 546 )31( ...
قوله تعاىل :إِن ِ
ْ
ُّ ْ َ ْ
َْ ُ َْ ُ ُ
ْ
َ
َ
قوله تعاىلَ :نن أو ِْلاؤكم ِِف اْليا ِة افنيا و ِْل اخ ِخر ِة 547 )31( ...
ََ ْ َ ْ َ ُ َ
َ
ذ ْ َ
ْ
ٌ
549
ْحيم ( 33ـ )34
هلل (اىل) ِ
قوله تعاىل :ومن أحسن قوال ِممن داع إىل ا ِ

قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:

ٌ َ

َْ َ

ْ

َ ذ َ ذ َ َ ذ ْ
ْ َ
َْ
هلل 551 )36( ...
طان نَّغ فاست ِعذ بِا ِ
و ِإما يَنغنك ِمن الشي ِ
َ
ََْ
ذ ذ َ ُْ ُ َ
ون ِِف آياتِنا ال َيف ْو َن َعليْنا 552 )41( ...
اَّلين يل ِحد
إِن ِ
ْ
َ
ر
َ
ذ ذ َ َ
كف ُروا باَّلكر ل ذما َ
جاء ُه ْم 553 )41( ...
اَّلين
إِن ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َول َ ْو َج َعل ُ
554
ناه ق ْرآنا أ ْع َع ِم ًّيا لقالوا ل ْو ال ف ررل ْت آياتُ ُُ )44( ...
َ

َ ْ

َ

قوله تعاىلَ :م ْن َعمل صاْلا فلنَفسُ (اىل) قنُ ٌ
وط ( 46ـ )49
ِ ِ ِ ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ُ
قوله تعاىلَ :س ُُن ْ
فاق َو ِْل أنف ِس ِه ْم 555 )52( ...
يهم آياتِنا ِِف اخ ِ
ِ ِ

555
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حم عسق  1( ...ـ 556 )2
َ
َ
ُ
ُ
ماوات َيتَ َف ذط ْر َن م ْن ف ْوقه َن (اىل) ِف ذ
كاد ذ
الس ِع ِري ( 5ـ 557 )7
الس
ت
ِ
ِ
ِِ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َول ْو َ ُ َ ُ ْ ذ
واح َدة (اىل) َ
اْل ِر ُري ( 8ـ 559 )11
شاء اهلل ْلَعلهم أمة ِ
َ َ َ َ ُ
ك ْم م َن ر
ين ما َو ذَّص بِ ُِ نُوحا 562 )13( ...
اف
ِشع ل
ِ
ِ
ذ
َ ُ ُ ْ ُْ
ُ
َ
َوما َتف ذرقوا ِإال ِم ْن َد ْع ِد ما جاءهم ال ِعلم 567)14( ..
َ َ َ ْ ُ
ع َو ْ
استَق ْم (اىل) قَر ٌ
يب ( 15ـ 568 )17
ف َِّللِك فاد
ِ
ِ
ُ َ ٌ
ْ َ
َْ ُُ َ ْ َ ُ
يب ( 19ـ 569 )21
اهلل ل ِطيف بِ ِعبا ِد ِه يرزق من يشاء (اىل) ِمن ن ِر ٍ
َ ُ
َ ْ َُ ْ ُ َ ُ َ
ب ٌ
ِش ُعوا ل َ ُه ْم م َن ر
َ
571
ور ( 21ـ )23
ين (اىل) ش
اف
أآ لهم ِشَء
ِ
ِ
َ
ََ
َْ َُ ُ َ َْ
ََُْ َ
577
ون ( 24ـ )25
هلل ك ِذبا (اىل) تفعل
ا
لَع
ى
َت
أآ يقولون اف
ِ
ََْ َ ُ ذ َ َُ َ ُ
ذ
ات (578 )26
اَّل
ويست ِعيب ِ
ين آمنوا َوع ِملوا الر ِ
اْل ِ
ْ َْ
َ
َول َ ْو ب َ َس َط ُ
اهلل ر
579
الر ْز َق ِل ِعبا ِد ِه َْل ََ ْوا ِِف اْلر ِض ()27
ََُ ذ ُ ُ ْ
َ
َ
581
اَّلي ي َ رَنَ ال ََيْ َث ِم ْن َد ْع ِد ما قنَ ُطوا (اىل) َع ْن ك ِث ٍري ( 28ـ )31
وهو ِ
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َ ٌْ َْ ذ
َْ ُ َ
َْ
ين َ
َّل َ
ون ( 36ـ 583 )37
آمنُوا (اىل) يَ ِفر
هلل خري َوأب ل ِ ِ
قوله تعاىلَ :وما ِعند ا ِ
َ

ذ

ذ َ
ين ْ
استَعابُوا ل َر ربه ْم َوأ ُ
اَّل َ
لة 584 )38( ...
قاموا الر
قوله تعاىلَ :و ِ
ِ ِ
َ َ ُ َ رَ
ْ َ
585
يل ( 41ـ )41
قوله تعاىل :وجَّاء سيئ ٍة (اىل) ِمن س ِب ٍ
ُّ
ذ َ ذ ُ ََ ذ َ َ ْ ُ َ
اَّل ُك َ
ور ( 42ـ 586 )49
ون (اىل)
اَّلين يظ ِلم
قوله تعاىل :إِنما الس ِبيل لَع ِ

َْ َُ ر ُ ُ ْ ُ ْ
َ
ٌ
َ
587
قوله تعاىل :أو يَّوجهم َكرانا و ِإنارا (اىل) ح ِبيم ( 51ـ )51
ََ َ َْ َ ْ َْ َ
ْ َْ
ُ
قوله تعاىل :وكذلِك أوحينا إِْلك روحا ِمن أم ِرنا 589 )52( ...
ُْ
ذ َ َ ْ
ُ
ُ
591
اط ُم ْستَ ِق ٍيم (اىل) اْلمور ( 52ـ )53
قوله تعاىلَ :و ِإنك َِله ِدي إىل َِص ٍ
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ْ

ْ

قوله تعاىل :حم َوالبتا ال ُمبني (اىل) َحب ٌ
591
يم ( 1ـ )4
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ُ
َ
ْ
َ ْ َُ َ ُ ُ ُذ َ ُ َْ َر ُ
ك ْم 592 )13( ...
ورهِ ثم تذكروا نِعمة رب
قوله تعاىلِ :لتستووا لَع ظه ِ
ْ
ْ
ُ
ََ َ ْ َُ ذ
َُْ َ َ
ْ َ َُ
ُ
َ
اْلراآِ (اىل) ويسئلون ( 18ـ 95 )19
اْللي ِة وهو ِِف ِ
قوله تعاىل :أومن ينشثا ِِف ِ
َ

َ

َ ذ

َ ُ ْ َْ ُ َ
َ َ
ون ()28
ُك َمة با ِقيَة ِِف َع ِق ِب ُِ لعلهم ير ِجع
قوله تعاىلَ :وجعلها ِ
َ ُ َْ ُر َ َ ُْ ْ ُ
آن َلَع َر ُج ٍل 597 )31( ...
قوله تعاىل :وقالوا لو ال نََّ هذا القر
َ
َ
َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َْ َ َر َ ْ ُ َ ْ ََُْ ْ َ َ
َ
ُ
ْ
قوله تعاىل :أهم يق ِسمون رْحت ربك َنن قسمنا بينهم م ِعيشتهم ()32
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قوله تعاىل:
قوله تعاىل:
قوله تعاىل:

596

ََْ َ ْ َ ُ َ ذ ُ ُ
َ
ذ
واحدة 599 )33( ...
ولو ال أن يكون اها أمة ِ
َ
ُ َْ ُ َ
قاَ يا َْلْ َ
َح ذىت إَا َ
ون ( 38ـ 613 )41
ت (اىل) منت ِقم
جاءنا
ِ
ُ
ذ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ َ َ
َ ْ َْ
اَّلي أ ِ َ
ون ( 43ـ 614 )44
وِح ِإْلْك (اىل) تسئل
فاستم ِسك بِ ِ
َ ْ
ْ
َ
َو ْسئَل َم ْن أ ْر َسلنا ِم ْن قبْ ِل َك ِم ْن ُر ُس ِلنا 616 )45( ...

598

ُ
كاد يُب ُ
قوله تعاىلَ :وال يَ
ني ()52
ِ
ََذ َ ُ
ََْ ْ ُْ ْ ََ ْ َ ْ ُ
عع َ
ناه ْم أَ ْ َ
618
ني ()55
آسفونا انتقمنا ِمنهم فأغرق
قوله تعاىل :فلما
ِ
َ
ََذ ُ
619
َض َ ْاد ُن َم ْر َي َم َمثَل (اىل) ِ َْل ِِن ِإ ِْسا ِئيل ( 57ـ )59
قوله تعاىل :ولما ِ

617

لس َ
َت ذن بها (اىل) َوأَط ُ
قوله تعاىلَ :وإنذ ُُ لَعلْ ٌم ل ذ
اع ِة فَل َت ْم َ ُ
ون
يع
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َْ
ذ
ْ
اْلخ ذل ُء يَ ْو َمئذ َد ْع ُض ُه ْم َْل ْعض َع ُد ٌّو إال ال ُم ذتق َ
ني
قوله تعاىل:
ٍِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
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( 61ـ )63
(612 )67

611

ذ
َُُْ َ
ين َ
آمنُوا بآياتنا َوَنُوا ُم ْسلم َ
اَّل َ
ون ( 69ـ )71
ني (اىل) َتَّب
قوله تعاىل:
ِ
ِ ِ
ِِ
َْْ

َْ

َ ُّ ْ َ

613

ُ َ
ُ ُ ََ
َ
ُُْ
َ
ون ( 71ـ 614 )78
اكره
قوله تعاىل :و ِفيها ما تشت ِهي ُِ اْلنفس وتَّل اْلعني (اىل) ِ
َ ْ ُُ َ
َ ْ ََْ ُ َْ َ ذ ُ ْ ُ َ
قوله تعاىل :أآ أبرموا أمرا فإِنا م َِّبمون (اىل) يكتبون ( 79ـ 615 )81
ُ ْ ْ َ ذ ْ َ ٌَ َََ َ ذ ُ ْ
َ
قوله تعاىل :قل إِن اكن لِلرْح ِن وف فأنا أوَ العابِ ِدين (616 )81
َ َْ
ْ
ُ ْ َ
َ
ْ
حان َر ر ذ
ُ
ماوات واْلر ِض (اىل) الع ِليم ( 82ـ 617)84
الس
قوله تعاىل :سب
ِ
ذ
ُ
َ
َ
ْ ُ
ْ
َ
َ ْ َ
ُ
ون ( 86ـ 618 )87
ين يَد ُعون ِم ْن دونِ ُِ (اىل) يُثفب
اَّل
قوله تعاىلَ :وال يم ِلك ِ
َ ْ َ ْ َُْ ْ َُْ َ ٌ َ َ َْ ََُْ َ
ون (619 )89
قوله تعاىل :فاصفح عنهم وقل سلآ فسوف يعلم
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َ ْ

َ َ

َ

ُ

قوله تعاىل :إنذا أنْ ََّه ُاه ِف ْلْلة ُم َ
بارك ٍة إنذا ك ذنا ُمنْذر َ
ين (621 )3
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ
َ َْ ْ َْ َ َ
ذ ُ ُ
ُ
ني (626 )11
قوله تعاىل :فارت ِقب يوآ تأ ِت السماء بِد ٍ
خان م ِب ٍ
َذَ ْ
اكش ْف َع ذنا الْ َعذا َ (اىل) ُمنْ َظر َ
ين ( 12ـ 627 )29
قوله تعاىل :ربنا
ِ
ِ
َ

ْ

ْ

َ َ َْْ ُ
الر ِح ُ
يَّ ذ
ناه ْم َلَع ِعلم (اىل) ال َعَّ ُ
629
يم ( 32ـ )42
قوله تعاىل :ولق ِد اخَت
ٍ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ُّ
قوله تعاىل :إ ذن َش َ
الَّقوآِ َط ُ
يَّ البر ُ
ع َر َة ذ
عاآ اْل ِثيم (اىل) ال َعَّ ُ
يم ( 43ـ 631 )49
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ذ ُذ َ َ
ُ
ني ( 51ـ 631 )54
ور ِع ٍ
قوله تعاىل :إِن المت ِقني ِِف مقاآٍ أ ِم ٍ
ني (اىل) ِِب ٍ
َُْ ُ َ
َُ ُ َ َ ْ َ
ون ( 56ـ )59
يها ال َم ْوت (اىل) مرت ِقب
قوله تعاىل :ال يذوقون ِف
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